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א א א א א א
א א א א  א

  
                   *ميساء حممد األصيل.د

 א
  

دراسة إىل معرفة درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف نظـام التعلـيم االفتراضـي يف                دف ال 
اجلامعة االفتراضية السورية، فضالً عن معرفة املعايري األخرى يف تطبيق جودة التعلـيم االفتراضـي        

اجلنس، الصفة الوظيفية، عدد سنوات اخلربة التدريسية يف اجلامعـة االفتراضـية الـسورية،              ( مثل
ولتحقيق تلك األهداف قامت الباحثة بتصميم أداة الدراسة وهي استبانة تعتمد على أربعة             ). عمرال

خدمات االتـصال واالنترنـت،    : جماالت مقترحة للجودة الشاملة يف نظام التعليم االفتراضي وهي        
جلامعـة  متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها، إدارة اجلامعة االفتراضية الـسورية، خدمـة ا            

  ) . االفتراضية السورية للمجتمع
وقد توصلت الدراسة إىل أن درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية الـسورية               
هي بدرجة متوسطة، ومل تظهر النتائج فروقاً بني متغريات الدراسة ودرجة تطبيـق جمـاالت إدارة                

  اجلودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية السورية
  :      ويف ضوء النتائج اليت متخضت عنها هذه الدراسة تقترح الباحثة ما يلي

متابعة اخلرجيني واسهام اجلامعة االفتراضية السورية يف توفري فرص احلصول على عمل خلرجييهـا              
  لالرتقاء باجلودة،

ماتياً، ضرورة  معلو) أعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية     ( عقد الدورات التدريبية لتأهيل العاملني      
يف اجلامعة االفتراضية الـسورية مبفهومـات إدارة        ) إداريني وأعضاء هيئة تدريس     (تعريف العاملني   
، وذلك عن طريق عقد الندوات واملؤمترات وورش العمل، وذلك حملاولـة             ومبادئها اجلودة الشاملة 

ورة تأسيس ثقافة للجودة يف     بث الوعي بني العاملني بأمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وفوائده، ضر          
اجلامعة االفتراضية السورية تركز على جمموعة من القيم اليت حتـتم علـى العـاملني يف اجلامعـة                  
االفتراضية السورية االلتزام بتحقيق التحسني املستمر يف كل من أنشطة نظام التعلـيم االفتراضـي           

 لتقييم العمل يف اجلامعة االفتراضية      وضرورة وضع خطة  . ومبسؤولية مجيع العاملني عن حتقيق اجلودة     
  . لسورية وفق مبادئ اجلودة الشاملةا

  
  . كلية التربيةكلية التربية، جامعة دمشق،* 
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:א−١
تعد جودة التعليم من التحديات الكبرية يف عصر العوملة، واهلدف العام جلودة التعليم هـو رفـع                  

يز على الكفاءة النوعية للطالب وتزويدهم باملهارات الالزمة        مستوى العملية التعليمية التعلمية مع الترك     
وتطوير مواهبهم وقدرام واستعدادام للوصول إىل اجلودة املطلوبة يف األداء، ومواكبـة التطـورات              
والتغريات السريعة اليت تتسم ا البيئة احلديثة وتواكب متطلبات سـوق العمـل وحاجـات اتمـع            

 .ملتجددةوطموحاته املتغرية وا
وقد أدركت بلدان متقدمة كثرية أمهية اجلودة، وعملت على إحالل إدارة اجلودة الشاملة يف كـثري                
من قطاعاا، مبا يف ذلك التعليم العايل، حىت إن كثرياً من اجلامعات األمريكية والربيطانية أخذت بإدارة                

يسوري وغريمها، على أا أهـم      اجلودة الشاملة ومنها جامعة والية اورجيون، وجامعة نورث وست م         
  .أسلوب إلصالح العملية التعليمية التعلمية وتطويرها

فاالهتمام بإدارة اجلودة الشاملة يف املؤسسات التعليمية ال يعين أننا خنطط جلعل املؤسسات التعليمية              
اا، وخصوصاً اجلامعات منشآت جتارية أو صناعية تسعى إىل مضاعفة أرباحها عن طريق حتسني منتج             

ولكن ما جيب أن نستفيد منه مدخالً إلدارة اجلودة الشاملة يف التعليم هـو تطـوير أسـاليب اإلدارة                   
التعليمية حتقيقاً جلودة املنتج، وسعياً إىل مضاعفة إفادة املستفيد األول من اجلهود التعليمية كلها وهـو                

  .)١٠،٢٠٠٣أمحد، (اتمع بكل مؤسساته، وأفراده يف جمال التعليم 
إن أمهية تقومي جودة التعليم أصبح ضرورة ملحة نظراً للتحوالت اليت ظهرت يف النظام التعليمـي،                

 على الكتاب واملعلم بوصفها     التحول من التعلم املعتمد   : ومن هذه التحوالت على سبيل املثال ال احلصر       
لحقائق واملفهومات القائمة    إىل التعلم املعتمد على تعددية املصادر، ومن التعلم األصم ل          مصدرين رئيسني 

على احلفظ والتلقني، إىل تعلم مهارات االستقصاء والتفكري وطرح األسئلة، ومن التعلم يف بيئات مغلقة               
، وظهـور   )٢٠٠٦سالمة؛ الدايل،   ( إىل التعلم يف بيئات مفتوحة مرنة متوافقة مستجيبة حلاجات املتعلم         

) لتعلم االفتراضي والتعليم املفتوح والتعلم عـن بعـد          كا(اجلامعات اخلاصة وأنواع أخرى من التعليم         
وهذا يؤدي بالضرورة إىل التنافس بني اجلامعات على املستوى الدويل كما علـى املـستوى احمللـي،                 
فالتنافس يتطلب تقدمي تعليم عايل اجلودة، يكتسب من خالله الطالب العلوم واملعـارف واملهـارات               

  .  ضاء منتجني يف اتمعاألساسية اليت تؤهلهم ليصبحوا أع
أصبح النظام التعليمي مواجهاً لتحديات شىت، خاصة يف جمال تقنية املعلومات، فنشأت لذلك حاجة              
ملحة لتفعيل دور التعليم من خالل حتديث أنظمته، وإعادة هيكلية املناهج وجتديد طرائـق التـدريس                

اشئة باملعارف والقدرات واملهارات لتمكينـهم      واإلفادة من تقنية املعلومات، والسعي لتزويد األجيال الن       
من استيعاب ثورة املعلومات، وثورة االتصاالت اليت حولت العامل اىل قرية صـغرية، تـداخلت فيهـا                 

اإلمكان حتويله مـن    الثقافات، وتالقت احلضارات وكان هلا تأثري يف التعليم اجلامعي، حيث جعلت يف             
جميع، إال أن توفري الوسيلة ال يعين حتقيق الغاية، فـاألمر يتطلـب             ىل أن يصبح تعليماً لل    تعليم للنخبة إ  
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عضاء اهليئة التدريسية   أ(إعادة النظر يف عناصر املنظومة التعليمية التعلمية مجيعها من وجهة نظر العاملني             
ـ            ) واإلدارية د واجتاهام حنو مكوناا، وتقوميها باستخدام أسلوب إدارة اجلودة الشاملة، باعتبـاره أح

األساليب احلديثة املستخدم يف تقومي املؤسسات التعليمية التعلمية وتوظيف مبادئ وأفكار إدارة اجلودة             
  .الشاملة يضع حجر األساس لرؤية فلسفية جديدة ألهداف اجلامعة ورسالتها

 اليت حترص على أن تكون متميزة يف        ٢٠٠١فاجلامعة االفتراضية إحدى اجلامعات اليت تأسست عام        
 األوسط، وتعمل على تطبيق مفهومات عصرية ختدم خصوصية املنطقة والتفاعل مع حاجاـا              الشرق

املرحلية واملستقبلية واإلسهام يف تطوير اتمع وذلك من خالل التفاعل املستمر مع خمتلـف قطاعاتـه                
 مـن  وتوفري الكفاءات املتخصصة إىل تطوير االقتصاد العريب والعاملي من خالل مـا تقدمـه اجلامعـة    

  . ختصصات ختدم اتمع العريب بشكل عام 
ومن هنا فان البحث احلايل يهدف إىل حتديد درجة تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعـة                 

  .االفتراضية السورية باعتبارها أسلوباً إدارياً حديثاً
א−٢ :א

جلودة الشاملة املطبقة يف اجلامعـة االفتراضـية        حتددت مشكلة الدراسة يف استقصاء مبادئ إدارة ا       
ـ              ة وهـي   السورية كما يدركها أعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية من خالل جماالت الدراسـة األربع

 خدمـة   - اإلدارة اجلامعيـة   - متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها     -خدمات االتصال واالنترنت  (
  :تحديد احنصرت مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤال التايل وبال) اجلامعة االفتراضية للمجتمع

ما درجة تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف نظام التعليم االفتراضي يف اجلامعة االفتراضية السورية               
  من وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية واإلدارية؟

א−٣ :א
א−١−٣ :א

ات داللة إحصائية يف درجة تطبيق مبادئ إدارة اجلـودة الـشاملة يف اجلامعـة               ليس هناك فروق ذ   
، وعـدد   )عضو هيئة تدريسية، إداري   (االفتراضية السورية باختالف متغريات اجلنس، الصفة الوظيفية        

  سنوات اخلربة يف اجلامعة االفتراضية السورية، العمر؟
  ):٠,٠٥عند مستوى الداللة (ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية 

 ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية يف درجة تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الـشاملة يف                -١-١-٣
  .اجلامعة االفتراضية السورية من وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية واإلدارية وفق متغري اجلنس

إدارة اجلودة الـشاملة يف      ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مدى تطبيق مبادئ            -٢-١-٣
( اجلامعة االفتراضية السورية من وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية واإلدارية وفق متغري الصفة الوظيفية             

  ).عضو هيئة تدريس، إداري
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 ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الـشاملة يف                -٣-١-٣
ن وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية واإلدارية وفق متغري سنوات اخلـربة            اجلامعة االفتراضية السورية م   

  .التدريسية يف نظام التعليم االفتراضي يف اجلامعة االفتراضية السورية
 ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية يف مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الـشاملة يف                -٤-١-٣

  . عضاء هيئتها التدريسية واإلدارية وفق متغري العمراجلامعة االفتراضية السورية من وجهة نظر أ
א−٤ :א

تأيت أمهية الدراسة يف الكشف عن مدى تطبيق اجلامعة االفتراضية السورية ملبـادئ إدارة اجلـودة                
تكمن أمهية الدراسة يف أا تتناول موضوع إدارة اجلودة الـشاملة يف اجلامعـة االفتراضـية                و الشاملة،
الـيت  للمقترحات  ، وبالتحديد فان هذه الدراسة تعد مهمة لكل الباحثني يف هذا اال، ويتوقع              السورية

 أن تساعد إدارة اجلامعة االفتراضية يف حالة تطبيقها         – اعتماداً على نتائج هذه الدراسة       –ميكن اقتراحها   
التعليم اجلامعي االفتراضي،   على إعطاء األمهية للمؤشرات ذات العالقة مبستوى اجلودة املطلوبة يف نظام            

وكما تأمل الباحثة أن تشكل هذه الدراسة نقطة انطالق للباحثني يف هذا اال والتركيز على اجلامعـة                 
  .االفتراضية السورية بشكل خاص

א−٥ א :א
 دف الدراسة احلالية إىل استطالع وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية حول مدى تطبيـق              

  .مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية السورية
א−٦ :א

تقتصر هذه الدراسة على أعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية يف اجلامعة االفتراضية السورية يف الـسنة               
   .٢٠٠٧/٢٠٠٨الدراسية 
א−٧ :א

اليت تظهر وتعكس قدرة هذا املنتوج      ) خدمة أو سلعة     ( اجلودة هي اهليئة واخلصائص الكلية للمنتوج     
  .على إشباع حاجات صرحية وأخرى ضمنية

 إىل أن اجلودة تعرب عن مفهوم جمـرد يعـين أشـياء خمتلفـة               Fisher,1996,5)(ويشري الباحث   
ألن  و Excellent تألق والتميـز وألن األداء ممتـاز  لألشخاص املختلفني، واجلودة تعرب عن درجة ال

ممتازة عند مقارنتها باملعايري املوضوعة من منظور املؤسسة        ) سلعة خدمة أو ( املنتوج أو بعضها     صائصخ
  .الزبون/ أو من منظور املستفيد

إستراتيجية عمل أساسية تسهم يف تقدمي سلع وخدمات ترضي         ”أما  ترت وديتور فيعرف اجلودة بأا      
“ الل تلبيـة توقعـام الـضمنية والـصرحية        العمالء يف الداخل واخلارج بشكل كبري، وذلك من خ        

Detoro,R,1992,p31) (Tenner,A;  
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تلبية حاجات العمـالء بأقـل تكلفـة ممكنـة          " وحدد جوتشر وزميله كويف مفهوم اجلودة بأنه        
(Gaucher,E; Coffey,J,1993,36). 

 إىل حتقيق رضـا     جمموعة اإلجراءات والعمليات واملعايري واملقاييس اليت تسعى      : وعرفها املديرس بأا  
حنو خدمة معينة أو منتج معني، أي أن اجلودة نسبية من منظور املستفيد الـذي               " اجلمهور املستهدف   

  ).٥ ،٢٠٠٤املديرس ،( يقارن األداء الفعلي للخدمة أو املنتج مع توقعاته 
  : تعرف الباحثة اجلودة

ىل أعلـى مـستويات   إمر ليصل العمل    القيام بأداء العمل بإتقان، واإلتقان يأيت نتيجة التحسني املست        
  .وهو اهلدف املنشود من تطبيق اجلودة. األداء

  :إدارة اجلودة الشاملة
عملية استراتيجية إدارية ترتكز على جمموعة من القيم وتستمد طاقة حركتـها مـن              " تعرف بأا   

كريـة يف خمتلـف     املعلومات اليت تتمكن يف إطارها من توظيف مواهب العاملني واستثمار قدرام الف           
  .Hixon,1992,24)" (مستويات التنظيم على حنو إبداعي لتحقيق التحسن املستمر 

أن كل عضو يف املؤسسة وعلى أي مستوى        " إن إدارة اجلودة الشاملة هي      ) : ١٩٩٩(يقول دوهريت 
مـة  مسؤول بصورة فردية عن أدارة جودة ما خيصه من العمليات اليت تسهم يف تقدمي النتـائج أو اخلد                 

  ).١٩، ١٩٩٩دوهريت، (
وعرفها علوان بأا نظام مكون من جمموعة من اإلجراءات واإلرشادات تضعها املؤسسة التعليميـة              

ل شـرح املـواد     لتكون مرشداً يف تنظيم عملها، دف توفري خدمات تعليمية متنوعة وفعالة يف جمـا             
 تلبية حاجات الدارسني وسوق العمل      ىل الطالب، وقياس أداء الطالب مبا يسهم يف       الدراسية وتوصيلها إ  

  ).٢٢٠، ٢٠٠٦علوان، ( لضمان اجلدوى االقتصادية يف خدمات التعليم كلها 
  : فقد اعتمد التعريف التايل Schargelأما 

دليل عمل لنظام التعليم يتضمن مفهومات متعددة ومتطلبات خمتلفة ملعاجلة املشكالت، وتشمل مجيع             
داريني والطالب، واملقررات الدراسية، وكذلك عملية تقومي األداء اجلامعي         األنشطة ومجيع األساتذة واإل   

  .) Schargel , 1996,213(وحتسينها وتطويرها
ومهما تكن التعريفات اليت تعرضت إىل مفهوم إدارة اجلودة الشاملة فإا تشترك يف العديـد مـن                 

  :املسلمات أمهها
فعالة قادرة على االبتكار والتطبيق الفعـال بثقـة         حتتاج إدارة اجلودة الشاملة إىل توفر قيادات         -١

  .ودون تردد
  .حتتاج إىل استخدام أساليب ابتكاريه وتوليد أفكار والتخطيط للوصول إىل احلل األمثل -٢
حتتاج إىل تدريب مستمر حلل املشكالت بأسلوب علمي كما حتتاج إىل املزيد مـن اجلهـد                 -٣
.                                                   أفضل منتج بأقل التكاليفىل سة الشديدة بني املنظمات للوصول إواملناف
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  :ومن خالل ما ورد من تعاريف إلدارة اجلودة الشاملة تعتمد الباحثة التعريف التايل
  :إدارة اجلودة الشاملة يف نظام التعليم اجلامعي االفتراضي

مدخالت، (تعليمي كلها   هي أسلوب تطوير شامل ومستمر يف األداء يشمل مجيع مكونات النظام ال           
، وأعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية ميثلون أهم املدخالت حبكم أدوارهم، ويتوقف           )عمليات، خمرجات 

على مدى جودم مستوى جودة املخرجات، كما أن على عاتقهم تقع مـسؤولية حتقيـق املعـايري                 
  :  اجلامعة االفتراضية السورية وتشملاملوضوعة من قبل الباحثة اخلاصة جبودة نظام التعليم االفتراضي يف

رتبتهم العلمية، صفتهم الوظيفية، عدد سنوات خربم التدريسية يف نظام التعلـيم االفتراضـي يف               
اجلامعة االفتراضية السورية، مهارام يف جمال االتصال والتواصل، متابعتهم للعملية التعليميـة التعلميـة      

تمعوتطويرها، مدى إسهامهم يف خدمة ا.  
א א ):(Virtual  Educatingא

الصف، إال أن الصف هذا     ىل التعلم باملواجهه كما جيري يف       منط من التعليم أقرب إ    : عاين بأنه عرفه ال 
غري موجود إال يف برامج احلاسوب الشبكي باإلنترنت والويب وهو يسعى إىل اإلتقان             ) خيايل(افتراضي  

  ).         ١٧، ٢٠٠٣العاين،(هد والتكلفة والوقت واجلودة بأقل قدر من اجل
أو هو مصطلح ينطبق بشكل أو بآخر على بعض أمناط التعليم العايل، كالتعليم املفتوح، والتعلـيم                

تلك املؤسسة التعليمية اليت ال تتحدد بـأي مـن          ) اجلامعة بال جدران  ( باالنترنت، واجلامعة االفتراضية  
التقليدية، سواء أكان من حيث املكان أم الزمان أم املضمون أم األسلوب            احملددات املعروفة للجامعات    

  .] )٤، ٢٠٠١املنظمة العربية للتربية، (االلكسو [أم طريقة التعامل مع الدارسني 
نوع من التعليم اإللكتروين يتيح للمتعلم االستفادة من كل خـدمات           : أما السوداين فقد عرفه بأنه    

فضالً عن كل مـا تتيحـه شـبكات         ) خدمات طالبية، تدريس وامتحانات   كتب،  (الدراسة التقليدية   
املعلومات على االنترنت وخيتصر بطريقة فعالة فترة البحث عن املعلومة يف التعليم التقليدي، كما يـوفر                
إمكانات اقتصادية هائلة من خالل عمليات البناء للجامعات واملكتبات وما يتبعها من خدمات وعمالة              

  ).٦، ٢٠٠٧السوداين،( ةإدارية وفني
  :وتعتمد الباحثة التعريف التايل

ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام االنترنـت يف االتـصال             : التعليم االفتراضي هو  
والتواصل بني الدارسني واملدرسني واستقبال املعلومات واكتساب املهارات، ويقـوم علـى مؤسـسة              

ه بوجود مباٍن جامعية وال قاعات دراسية، بل إنه يقوم بنقل وتوصـيل             تعليمية افتراضية وال يرتبط تقدمي    
  .العلوم واملعارف إىل الدارسني يف خمتلف أحناء العامل يف أي وقت وأي مكان

  ):Steve(عرفها ستيف:اجلامعة االفتراضية
 هي مؤسسة تقدم بشكل مباشر فرصاً تعليمية للطالب، تستخدم تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت           

اإلدارة : يف تقدمي الربامج واملقررات ودعم التعليم والتعلم، كما تستخدمها يف عمليات أخـرى مثـل              
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ـ          ـ راف واإلرش ـوإنتاج املواد التعليمية وتوزيعها وتوصيلها، ويف خـدمات اإلش ـ  ــ   وميـاد والتق
)Steve, 2000, 62(  

ويات التعليم العايل للطالب    هي مؤسسة أكادميية دف إىل تأمني أعلى مست       : وعرفها الشاكوس بأا  
يف أماكن إقامتهم بواسطة الشبكة العاملية لالنترنت، وذلك من خالل إنشاء بيئة تعليميـة إلكترونيـة                

       ) ٢٠٠٢الشاكوس،(متكاملة تعتمد على شبكة متطورة 
 شراف حكومي كـوزارة   اجلامعة املعتمدة أو اليت ختضع إل      اجلامعة االفتراضية بأا     Akunaوتعرف  

واليت تنقل مجيع أو اجلزء األكرب من مقرراا وبراجمهـا الدراسـية بوسـاطة              ,التعليم أو التعليم العايل،     
  .(Akuna,2001,1) االنترنت وتطبيقاا على الشبكة العنكبوتية

  edu.estrellamountain.Students.www://http:                متوفر على املوقع
  :وتعرف الباحثة اجلامعة االفتراضية

هي جامعة تعليم إلكتروين من بعد، تعمل على إشباع حاجة الدارسني الذين يرغبون يف اسـتكمال                
تعليمهم وال يرغبون يف االلتحاق جبامعات تقليدية غري مرنة، و دف إىل تأمني أعلى مستويات التعليم                

  .الب يف أماكن إقامتهم بواسطة شبكة االنترنتالعايل للط
א−٨ :א

شهد التعليم العايل يف الربع األخري من القرن املاضي حتوالً جذرياً يف أساليب التدريس وأمناط التعليم                
وجماالته،  وقد أتى هذا التطور استجابة جلملة من التحديات اليت واجهت التعليم العايل واليت متثلت يف                 
 تطور تقنيات التعليم وزيادة اإلقبال عليه واالنفجار املعريف اهلائل، وبروز التكتالت االقتصادية وظاهرة            

ىل توجيه االستثمار يف جماالت املعرفة والبحـث العلمـي إضـافة            العوملة ومنو صناعات جديدة أدت إ     
  .  البشرية على اإلنتاجالعتماد املنافسة االقتصادية يف األسواق العاملية على مدى قدرة املعرفة 

وإن التغريات والتطورات اليت يشهدها العامل،والثورات املعرفية والتكنولوجية اليت تشهدها اتمعات           
قد فرضت حتدياً  أمام دول العامل عامة، والنامية منها خاصة، وذلك لتحديد مكاا يف هـذه املنافـسة    

 تبحث عن حل، إا حباجة إىل إعـادة النظـر يف            وإثبات وجودها يف هذا الصراع، فهي أمام إشكالية       
مؤسساا وإداراا وإىل بناء أنظمة جودة فعالة يف مجيع مؤسساا اإلنتاجية، وال سيما يف أنظمة التعليم                
دف تكوين اإلنسان القادر على املشاركة الفعالة يف اجلهود اليت تبذهلا الشركات واملؤسسات للنجاح              

 فما مفهوم اجلودة ؟ وما إدارة اجلودة الشاملة؟ .  أمام التحدي يف املنافسة والصمود
إن مصطلح اجلودة هو باألساس مصطلح اقتصادي ظهر بناء على التنافس الصناعي والتكنولـوجي              
بني الدول الصناعية املتقدمة دف مراقبة جودة اإلنتاج وكسب ثقة السوق واملشتري، وتقومي الـسلع               

ن ما لبث أن انتقل هذا املصطلح اىل امليدان التربوي وذلك تبعاً ألمهيته بوصفه              واملنتجات الصناعية ولك  
استراتيجية إدارية وأسلوباً إدارياً فعاالً قائماً بذاته وبالتايل تتركز اجلودة على التفوق واالمتياز لنوعيـة               

  . تليب رغباته وحتقق رضاهاملنتج يف أي جمال، وبالتايل يقوم املستفيد بتحديد ماهية اجلودة املطلوبة اليت 
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إن املفهوم التقليدي جلودة التعليم ارتبط بعمليات الفحص والتحليل والتركيز فقط على االختبارات             
النهائية دون مراجعة القدرات واملهارات اإلدراكية واحلركية واملنطقية والسلوكية، لذلك حتـول هـذا              

حلديث لتوكيد جودة التعليم والذي يـستند بالدرجـة         ىل املفهوم ا  هوم التقليدي للجودة يف التعليم إ     املف
األوىل على ضرورة بناء منظومات إلدارة جودة التعليم، ومع صعوبات التطبيق ظهرت أمهيـة بالغـة                
لتطبيق إدارة اجلودة يف التعليم واليت حتتاج إىل اجلميع لضمان البقاء واالستمرارية ملؤسسات التعليم وهو               

  . ءة أفضلأسلوب حتسني األداء بكفا
بعد األزمة اليت حدثت يف االقتصاد اليابـاين بعـد          ) TQM(لقد ظهر مفهوم إدارة اجلودة الشاملة       

ىل إحداث اجلودة مبساعدة دمينج األمريكي الذي       ا اضطر زعماء الصناعة اليابانية إ     احلرب العاملية الثانية مم   
ىل سـلع   ة حتويل السلع الرخيصة والرديئة إ     يسمى أبا اجلودة، والذي قام بتعليم املنتجني اليابانيني كيفي        

 .ذات جودة عالية، حيث مت بالفعل تسجيل أفضلية للسلع اليابانية على املنتجات األمريكية
. مع أن فكرة إدارة اجلودة الشاملة فكرة ظهرت يف البيئة األمريكية إال أن تطبيقها مت يف اليابـان                   و

أول من أعلن فكرته يف هذا املوضوع بعد أن وضعت احلرب           العامل األمريكي   " إدوارد دمينج "ولقد كان   
ىل البناء والتشييد وتدارك ما فات من سنوات احلرب يف اإلنتـاج             الثانية أوزارها، واحتاج األمر إ     العاملية

ولقد متكنت اليابان اليت خرجت منهزمة يف احلرب العاملية من أن تتبىن آراء دميـنج يف                .والتنمية املتطورة 
ودة الشاملة وتطبيقها للرفع من قيمة صناعتها املختلفة، الشيء الذي ساعد على تبوئها مرتلـة               إدارة اجل 

مرموقة وتقدير منتجاا يف األسواق العاملية، فقد قامت مبراقبة اجلودة وإتقاا، سواء أكان ذلك يف جمال                
  .السلع االقتصادية أم يف جمال التربية والتعليم

أن القرن احلادي والعشرين هو قرن اجلودة حيث   )Joran(مريكي جوران ويعتقد رائد اجلودة األ"
" أصبح املستهلك أكثر وعياً ودراية واهتماماً باجلودة باعتبارهـا متطلبـات أساسـية لعـامل مـتغري                

     ) .٩،٢٠٠٤املديرس،(
א−٩ א א א :א

  .)Baldesston,1995(لدستون من أهم هذه املبادئ كما ذكرها با
  . الوعي مبفهوم إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم اجلامعي-١-٩
  .توافر القيادة الفعالة اليت تتمكن من تنمية اجلودة لدى العاملني باجلامعة وثقافتها -٢-٩
 .التزام إدارة اجلامعة بتنمية ثقافة اجلودة واحلرص على أسسها -٣-٩
مبجاالت العمل املختلفة   رض البيانات واملعلومات املتعلقة     االلتزام باملوضوعية والصدق يف ع     -٤-٩
 .باجلامعة
تصميم الربامج التعليمية واملناهج الدراسية واختيار األساليب التعليمية يف ضـوء دراسـة              -٥-٩

 .حاجات سوق العمل ومتطلباته
 .االستمرارية يف التطوير -٦-٩
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 .التركيز على العمل اجلماعي -٧-٩
 . رئيسياًإدراك أمهية الوقت بوصفه  مورداً -٨-٩
 .التخلص من اخلوف -٩-٩
 . وجود دليل موثق يتضمن كل ما يتعلق مبقومات اجلودة وأسس إدارا-١٠-٩

هذا ولقد انتقل مفهوم اجلودة الشاملة اىل جمال التعليم يف الواليات املتحدة األمريكيـة علـى يـد                  
 :ل حيث طبق مبادئ اجلودة يف التعليم من خال Macom Baldrige" مالكوم بالدريج"

  .حث العاملني على السعي مجيعاً من أجل حتقيق اجلودة -
 .التركيز على منع الطالب من اإلخفاق بدالً من دراسة الفشل بعد وقوعه -
 .استعمال الضبط اإلحصائي بدقة لتحسني عمليات اإلدارة والعائد من الطالب -
 ).Paggy,2000,67(التدريب لكل فرد يف املؤسسة من أجل اجلودة  -

ودة يف التعليم يتعلق بالسمات واخلواص مجيعها اليت تتعلق باال التعليمي واليت تظهـر              فمفهوم اجل 
جودة للنتائج املراد حتقيقها، ومن مث تسعى اجلودة الشاملة إىل إعداد الطالب بسمات معينـة جتعلـهم                 

ائـل حبيـث ال     قادرين على معايشة غزارة املعلومات وعمليات التغيري املستمرة والتقدم التكنولوجي اهل          
ينحصر دورهم فقط يف نقل املعرفة واإلصغاء ولكن يف عملية التعامل مع هذه املعلومات واالسـتفادة                

إنساناً مبواصـفات   " منها بالقدر الكايف خلدمة العملية التعليمية التعلمية، لذلك فإن هذه املرحلة تتطلب             
، وهـذا   )٤ ، ٢٠٠٤أبو ملوح، " ( ليةمعينة الستيعاب كل ما هو جديد ومتسارع والتعامل معها بفعا         

يتطلب حتوالً كبرياً يف دور املؤسسة التعليمية وعضو اهليئة التدريسية، حبيث يعمل على تـوفري منـاخ                 
تعليمي يسمح حبرية التعبري واملناقشة ومساعدة الطلبة على التعلم الذايت واالفتراضي، وهـذا التوجـه               

ليت تنتهجها اجلامعة االفتراضية السورية واليت تعتمد علـى         يتناسب مع أسلوب التعلم عن بعد وفلسفته ا       
 .الطالب يف عملية التعلم مع توفري عناصر العملية التعليمية التعلمية

لعل ما يربر االهتمام باجلودة يف التعليم هو أن منتج املؤسسة التعليمية يعترب أغلى وأندر منتج يف أي                  
جلودة ملنتج العملية التعليمية التعلمية بأمهية كبرية تفوق دراسة         جمتمع من اتمعات، وعليه حتظى دراسة ا      

أي منتج آخر يف اتمع، وذلك ألن جناح املنظمات غري التعليمية يف حتقيق أهدافها الميكن أن يتأتى إال                  
                تمع وتأهيلهم تأهيالً جيداً، ولذا فإن تقـدم اسن إعداد أفراد اتمـع  بعد جناح النظم التعليمية يف ح

  .يتوقف بدرجة كبرية على مدى جودة املنتج التعليمي فيه
وقد أصبح االهتمـام جبـودة التربيـة حـاداً يف منتـصف الـسبعينيات وزاد يف الثمانينيـات                   

)Steve,1997,4 .(  ىل اهتمام رجال االقتصاد واالجتماع والسياسة بالتربية، األمر الذي         وجتاوز األمر إ
ني العوامل التربوية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية اليت كانت وراء         ترتب عليه التداخل والتفاعل ب    

  ):٨٨، ١٩٩٢عابدين،(زيادة االهتمام جبودة التربية وظهر هذا التداخل يف العوامل اآلتية
  أقبلت معظم اتمعات وخاصة النامية على التوسع يف التعليم مع بداية السبعينيات، ونظرت إليه  -١
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 ٧٣

 .امل احلاسم يف التنمية اتمعيةعلى أنه الع
كشفت الدول املتقدمة ومنها الواليات املتحدة األمريكية وفرنـسا واليابـان عـن اخنفـاض                -٢

  .مستويات التحصيل الدراسي بني طالا، والوضع أكرب سوءاً يف الدول النامية
 عن اجلودة واالهتمام    تزايد الرغبة على املستوى العاملي يف الوصول إىل معارف ومعايري جديدة           -٣

 .ا على املستويني النظري والتطبيقي، واكتشاف العديد من الدول اخنفاض التعليم ا
احلقائق املعاصرة للتعليم وتتمثل يف الثورة العلمية والتكنولوجية الشاملة، وازدياد حجم املعرفـة              -٤

 .ة العلمية احلديثةوعصر اإلدارة العلمية احلديثة هذه احلقائق شكلت انعكاساً للنقل
يصل العامل من خالل اجلودة إىل ختفيف حدة التناقضات اليت ظهرت يف اية القرن العـشرين                " -٥

اللجنة الدولية املعنية بالتربية للقرن احلادي والعشرين،        "( وتزداد عمقاً مع بداية القرن احلادي والعشرين      
١٧ ،٢٠٠١.(    
اه حنو العوملة والتفاعل بني أرجاء العامل يف كل حلظة جيعـل            ثورة التكتالت االقتصادية واالجت    "-٦

النظام التعليمي مسؤوالً عن احلفاظ على الذاتية دون انعزال االتصال وحتقيق التعاون بني املؤسـسات               
 ).٣٠، ١٩٩٨الدهشان، "(على خمتلف املستويات

 وغري ذلك من التحديات     ثورة املعلومات وشبكة االنترنت وسيلة التخاطب والتحاور الدولية،        -٧
يفرض ضرورة إعادة النظر يف النظام التعليمي فيما يتصل باألهداف وعضو هيئة التـدريس واملنـاهج                

 .واإلدارة اجلامعية،كل مرتبط بتحقيق اجلودة يف العملية التعليمية التعلمية
 ).1995الرشيد، " ( ارتباط نظام اجلودة بالشمولية يف ااالت مجيعها  "-٨
 ضوء هذه املربرات السابقة اهتمت غالبية الدول بتعديل سياستها التعليمية وخمتلـف النـواحي               ويف

 .اإلدارية والتنظيمية والتربوية داخل مؤسساا التعليمية من أجل حتقيق اجلودة املنشودة
وحرصاً على املزيد من الوضوح حول مفهوم إدارة اجلودة الشاملة فقد يكون من املفيد أن نتوقـف                 

 :عند بعض النقاط اليت ميكن أن توفر مزيداً من الضوء حول هذا املفهوم وهي
  :مدى مالءمة اجلامعة االفتراضية السورية لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة

 . ٢٠٠٢افتتح السيد الرئيس بشار األسد اجلامعة االفتراضية السورية يف الثاين من شهر سبتمرب سنة               
ليت كانت السباقة إىل اعتماد التعلم االفتراضي يف الشرق األوسط بقـرار            وتأسست اجلامعة االفتراضية ا   

  .من وزارة التعليم العايل السورية 
دف اجلامعة االفتراضية إىل توفري التعليم العايل، وفقاً للمعايري العاملية، للطالب العرب يف املنطقـة               

 متكاملة تستند إىل أحـدث التطـورات        ويف مجيع أحناء العامل من مكان إقامتهم، وضمن بيئة تعليمية         
                                          org.svuonline.www )٢٠٠٣دليل اجلامعة االفتراضية السورية،.( التقنية

دف اجلامعة  ) ٣(  وال سيما املادة     ٨/٥/٢٠٠٢لـ  / ٢٥/بناء على أحكام املرسوم التشريعي رقم       
  :االفتراضية السورية إىل
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 ٧٤

القيام بأعمال التدريس اإللكتروين عن بعد مبستلزماته مجيعها، من خالل اسـتخدام أحـدث               -١
الوسائل التقنية مبا يف ذلك توفري الصفوف االفتراضية واملكتبـة اإللكترونيـة واخلـدمات الطالبيـة                

كتروين حمدث باستمرار وقابل للنشر على الشبكة       اإللكترونية، وذلك على أساس مناهج ذات حمتوى  إل        
  .العاملية للمعلومات

  :التنويع يف تقدمي املناهج التعليمية عن طريق -٢
تطوير مناهج خاصة باجلامعة تعتمد على تصميم برامج تعليمية جديدة وعلى التعمق يف تعريـب                -

ىل شـهادات متنحهـا     ومات، تقود إ  لشبكة العاملية للمعل  االختصاصات احلديثة ونشرها  إلكترونياً عرب ا      
 .وتعتمدها اجلامعة

تطوير مناهج متعددة املصادر ختتارها اجلامعة من اجلامعات الرائدة واملتميزة على املستوى العاملي              -
ىل شـهادات متنحهـا اجلامعـة       عقدها معها، تقـود إ    من خالل اتفاقيات استراتيجية للتعاون العلمي ت      

  .امعات املعنيةوتعتمدها كل من اجلامعة واجل
ىل اة من جامعات عاملية حمـددة تقـود إ  تقدمي مناهج  إلكترونية متنوعة يف مستويات التعليم منتق  -

 .شهادات متنحها اجلامعات املعنية وتعتمدها كل من اجلامعة واجلامعات املشار إليها
ت تقدمي خدمات إدارية لطالب اجلامعة لتوجيههم وإرشـادهم وتـسجيلهم يف االختـصاصا              -٣

 . املتنوعة اليت تقدمها اجلامعة
تقدمي خدمات الدعم األكادميي والتقين لطالب اجلامعة من خالل شبكة افتراضية منتقاة مـن                -٤

العلماء واألساتذة السوريني والعرب واألجانب الذين يعملون يف املؤسسات العلمية واجلامعات العربية            
  .واألجنبية املختلفة

رونية عربية حمدثة باستمرار من خـالل عقـد اتفاقيـات تعـاون             تطوير برامج تعليمية  إلكت      -٥
 .استراتيجي بني اجلامعة وخنبة من اجلامعات العربية واجلامعات العاملية

تشجيع حركة التعريب والبحث وإىل تطوير اإللكتـروين يف اجلامعـات الـسورية والعربيـة              -٦
 .واألجنبية
ات إىل تطوير الذاتية املستمرة، وعقد اتفاقيات       التجديد والتنوع العلمي واملرونة من خالل عملي        -٧

 .تعاون علمي وأكادميي مع اجلامعات العربية واألجنبية
 .تطوير البحث العلمي   -٨
 .خلق واحة افتراضية علمية وتقانية تقوم بتبادل ونقل املعرفة   -٩
تقدميها توفري عملية التعليم املستمر والتعلم مدى احلياة والتدريب التخصصي املكثف وتيسري             -١٠

للعاملني يف مواقع عملهم وإقامتهم دون اضطرارهم للتنقل ومبا يتناسب مع التغريات الـسريعة للمهـن             
 .والعلوم وحاجات سوق العمل

 تنظيم دورات قصرية موجهه للعاملني يف خمتلف القطاعات اإلدارية واملهنية ووفقاً حلاجاا  -١١
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 ٧٥

 .أدائهمدف إىل حتديث معارفهم وتنمية قدرام وتطوير 
تتيح اجلامعة االفتراضية السورية للطلبة االلتحاق باجلامعة من خالل شبكة االنترنت يف طيف              -١٢

واسع جداً من االختصاصات احلديثة، املقدمة من قبل أفضل اجلامعـات دون احلاجـة إىل االنتقـال                 
                                          . والسفر، كما يتيح له العمل والدراسة يف الوقـت نفـسه  

 -2002-09-2002/03-09/arabic/news/archive/sy/org.svuonline.www
asp.teshreen 

 :يف التعليم اجلامعي أهداف اجلودة الشاملة
طويره نتيجة لتوصيف األدوار واملسؤوليات احملددة لكل فرد يف         ضبط النظام اإلداري باجلامعة ت     -١

  .النظام اجلامعي ووفق قدراته ومستواه
االرتقاء مبستوى الطالب األكادميي واالنفعايل واالجتماعي والنفسي والتربوي باعتبارهم أحد           -٢

  .خمرجات النظام اجلامعي
ميع اإلداريني من خالل التـدريب      حتسني كفايات املشرفني األكادمييني ورفع مستوى األداء جل        -٣
 .املستمر
 .توفري جو من التفاهم والتعاون والعالقات اإلنسانية بني مجيع العاملني يف النظام اجلامعي -٤
 .تطوير اهليكلية اإلدارية للجامعة بطريقة تسهل عملية التعلم -٥
ـ              -٦ ة للـتعلم   رفع مستوى الوعي لدى الطالب جتاه عملية التعليم وأهدافه مع توفري فرص مالئم

 .الذايت بصورة أكثر فاعلية
النظرة الشمولية لعملية التعلم من جوانبها مجيعها، واالبتعاد عن التجزئة بني عناصـر التعلـيم                -٧

اجلامعي مع األخذ بعني االعتبار عمليات التدريب املستمر للمعنيني واملشاركني كلها مـن أجـل إىل                
 .ئمةتطوير والتحسني للوصول إىل خمرجات تعليمية مال

زيادة االحترام والتقدير احمللي واالعتراف العلمي باملؤسسات التعليمية ملا تقدمه مـن خدمـة               -٨
 ).١٩٩٥،٤٠السلمي، .( خمتلفة للطالب واتمع من خالل األسهام يف تنمية اتمع احمللي

اتمع مواكبة حركة التحسني وإىل تطوير يف أساليب تقدمي اخلدمات التعليمية والبحثية وتنمية              -٩
 )٧٨، ٢٠٠٤حممد حسن، (

نستطيع أن نستخلص من هذه األهداف وجود تشابه بني أهداف اجلامعة االفتراضية السورية وبـني          
أهداف إدارة اجلودة الشاملة يف اال التعليمي، حيث تركز أهداف اجلودة الشاملة واجلامعة االفتراضية              

 :السورية على كل من
  .م اجلامعي واالبتعاد عن املركزية والروتني تبين الدميقراطية يف التعلي -
 .توفري فرص التعلم املستمر والتعلم الذايت -
 .التركيز على العمل اجلماعي -
 . اختيار األساليب التعليمية يف ضوء حاجات سوق العمل ومتطلباته -
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 ٧٦

 .توفري فرص التدريب املستمر لكلها العاملني من أجل التحسني وإىل تطوير وتنمية اتمع -
א−١٠ א :א
א−١−١٠ א :א
)٢٠٠٢(،:א−١−١−١٠

اجلامعة االفتراضية تصور مقترح للتعليم اجلامعي عن بعد يف الوطن العريب على ضـوء بعـض                "
  "التجارب األجنبية

ا هي اجلامعة االفتراضية    دف الدراسة إىل معرفة واقع التعليم اجلامعي عن بعد يف الوطن العريب، وم            
بوصفها صيغة حديثة إىل تطوير التعليم اجلامعي عن بعد، وأبرز التطبيقات االفتراضـية يف كـل مـن                  
اسكتلندا، وكندا وافريقيا، ووضع تصور مقترح جلامعة افتراضية عربية يف ضوء التجارب األجنبية ومبـا     

  .يناسب ظروف اتمع العريب
لوصفي التحليلي ومنهج املقارنة، وخلصت إىل أمهية توافر جامعة عربية          استخدمت الدراسة املنهج ا   

افتراضية ملا هو مأمول منها يف حل كثري من املشكالت اليت يواجهها التعليم العايل يف الوطن العـريب،                  
كما أن الدراسة أسفرت عن التصور املقترح هلذه اجلامعة بأن تكون حبرم جامعي متكامل ووضعها على                

النترنت،  ويتم تأسيس إدارة مركزية هلا يكون مقرها إحدى الدول العربية، تتوىل جامعة الدول               شبكة ا 
وأوصت الدراسة بأن يستعان باخلربات الدولية يف تنفيذ        .العربية أو احتاد اجلامعات العربية إنشاء اجلامعة        

  .ن يشرفون عليهاملشروع وأن يوفر للمشروع الدعم املايل املطلوب وأن يفرغ لتنفيذه متخصصو
،:א−٢−١−١٠ ؛ ،)٢٠٠٦(

  "الفرص والتحديات: اجلامعات االفتراضية صيغة جديدة للتوسع يف التعليم العايل املصري"
  :حاول البحث اإلجابة عن األسئلة التالية

   ما األسس اليت تقوم عليها اجلامعة االفتراضية ؟-
  يف تطبيق اجلامعات االفتراضية؟ ما أسس التجارب العاملية -
   ما أسس التجارب العربية يف تطبيق اجلامعات االفتراضية؟-
   ما الفرص والتحديات اليت قد تنجم من تطبيق اجلامعة االفتراضية يف الواقع املصري؟-

واستعرضت الدراسة تاريخ اجلامعات االفتراضية ونشأا      . استخدمت الدراسة احلالية املنهج الوصفي    
كما . عدداً من مناذج اجلامعات االفتراضية منها اجلامعة االفتراضية لتكنولوجيا التعليم اإللكتروين بكندا           و

ىل التجارب واخلربات العربية يف جمال التدريب والتعليم االفتراضي ومنها معهد االبتكار التقين             تطرقت إ 
ITI) (         مع مدينـة ديب لإلنترنـت، عـن         يف جامعة زايد الذي أعلن من خالل جامعة زايد، وبالتعاون 

برنامج املاجستري يف التجارة اإللكترونية، وكانت معظم املقررات اليت التزم ا دارسو املاجستري تتم عن               
  . طريق اإلنترنت
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 ٧٧

وأكدت الدراسة ضرورة أن حتظى هذه الصيغ اجلديدة باهتمام الباحثني واملسؤولني من حيث إجراء              
وميية منها، ملساعدة هذه الصيغ أو األساليب اجلديـدة مبـا يـتالءم             الدراسات والبحوث وخاصة التق   

وأكدت الدراسة أن التوجه يف املنطقة العربية حنو التعليم اإللكتروين وأن انتـشاره             . وحاجاتنا التعليمية 
  .بصورة أوسع هي مسألة وقت ال أكثر

،:א−٣−١−١٠ )٢٠٠٦(א
  "مكانية تطبيقها يف كليات جامعة التحديإدارة اجلودة الشاملة وإ" 

  .أجريت هذه الدراسة يف ليبيا يف كليات جامعة التحدي
 يف كليـات جامعـة      ))TQMدف إىل معرفة إمكانية تطبيق مبادئ وفلسفة إدارة اجلودة الشاملة           

خـصية  التحدي الليبية، فضالً عن معرفة املعايري األخرى يف تطبيق جودة التعلـيم مثـل العوامـل الش    
ولتحقيق تلك األهداف قام الباحث بتصميم أداة       ). اخلربة العلمية، والصفة الوظيفية، والعمر    ( والتنظيمية

  .الدراسة وهي استبانه تعتمد على مخسة جماالت مقترحة للجودة يف التعليم
ىل إمكانية أن تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة وفلسفتها من وجهـة نظـر عينـة                وقد توصلت إ  

دراسة هي غري مالئمة للتطبيق يف كليات اجلامعة يف مجيع جماالت قياسها املقترحة ما عدا جمال جودة                 ال
ومل تظهر النتائج عالقـة معنويـة بـني         . التشريعات واللوائح اجلامعية والذي اتضح أنه مالئم للتطبيق       

رة اجلودة الشاملة يف كليـات      وإمكانية تطبيق إدا  ) اخلربة العملية، والصفة الوظيفية، والعمر    ( املتغريين  
  .اجلامعة
،:א−٤−١−١٠ )٢٠٠٧(א
  " جماالت تطبيق جودة التعليم االفتراضي وفق آراء الطلبة يف اجلامعة االفتراضية السورية" 

ودف إىل اسـتطالع    . أجريت الدراسة على طلبة التعليم االفتراضي يف اجلامعة االفتراضية السورية         
ة نظر طلبة التعليم االفتراضي يف اجلامعة االفتراضية السورية حول ااالت اليت جيب أن يتم فيهـا                 وجه

ومت تطبيق هذه الدراسة على عينة عشوائية من طلبة التعليم االفتراضـي            . تطبيق جودة التعليم االفتراضي   
لتدريسية احتل املرتبة األوىل وفق     دلت النتائج على أن جمال عضو اهليئة ا       . يف اجلامعة االفتراضية السورية     

أما خدمة اجلامعـة االفتراضـية      .آراء أفراد العينة مث تلتها الربامج التعليمية مث جمال البنية التحتية والطلبة             
للمجتمع فقد احتلت املرتبة اخلامسة مث اإلدارة اجلامعية املرتبة السادسة يف حني احتل جمال بيئة الـتعلم                 

ملرتبة األخرية، كما أظهرت النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية وفـق آراء              االفتراضي والرسوم ا  
الطلبة حنو جماالت تطبيق جودة التعليم االفتراضي تعزى إىل ختصص الطلبة وسنوات اخلربة التدريـسية               

روقاً وف. ومل تظهر نتائج الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية تعزى إىل متغري التخصص والنوع            . والنوع
ذات داللة إحصائية حنو جماالت تطبيق جودة التعليم االفتراضي تعـزى إىل مـتغري سـنوات اخلـربة                  

فروقاً ذات داللة إحصائية وفق آراء الطلبة تعزى إىل النوع ولصاحل الذكور يف مجيع ااالت               . التدريسية
  .ما عدا جمال البنية التحتية واإلدارة اجلامعية لصاحل اإلناث
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  :  لت الدراسة إىل املقترحات التاليةكما توص
  .إجراء دراسة حول تعرف أساليب وطرائق حتقيق جودة التعليم االفتراضي -
  .إجراء دراسة لتقييم العملية التعليمية التعلمية يف اجلامعة االفتراضية السورية -
 .بناء معايري جودة التعليم االفتراضي -
 . التعليم االفتراضيتطوير اإلدارة اجلامعية يف ضوء متطلبات جودة -
 .بناء أمنوذج إىل تطوير جودة التعليم االفتراضي يف اجلامعة االفتراضية السورية -
،:א−٥−١−١٠  )٢٠٠٧(א
منوذج مقترح الستخدام إدارة اجلودة الشاملة لتحقيق قيمة عالية ألعمال اجلامعـة األردنيـة              " 

  "اخلاصة 
 –ودف إىل تطوير منوذج لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة         . ردنية اخلاصة جرت الدراسة يف اجلامعة األ    

يساعد يف حتقيق قيمة عالية ألعمال اجلامعات األردنية اخلاصة متمثالً يف خفض كلفها وزيادة األربـاح           
وحتقيق حتسني مستمر وزيادة رضا الطالب ورفع مستوى اخلربة للعاملني األكادمييني واإلداريني ورفـع              

  .وى جودة خدمة اتمع وجودة خدمات البحث العلميمست
) ٠/٠ ٨٠(استبانة ومتثـل    ) ١٢٠( استبانة على اجلامعة االردنية اخلاصة، مت استرداد         ١٥٠مت توزيع   

وتوصلت الدراسة إىل عالقة ذات داللة معنوية بني القيمة العالية ألعمال اجلامعات األردنيـة              . من العينة 
إذ أشارت النتائج إىل ارتباٍط قوي بينهما، وبينت الدراسـة          . ة اجلودة الشاملة    اخلاصة وبني تطبيق إدار   

كذلك تأثري القيمة العالية ألعمال اجلامعات األردنية بالتغريات اليت حتصل نتيجة تطبيـق إدارة اجلـودة                
ة اخلاصـة   الشاملة، وبينت كذلك فروقاً ذات داللة معنوية بني القيمة العالية ألعمال اجلامعات األردني            

  .وبني إدارة اجلودة الشاملة
)٢٠٠٧(،:א−٦−١−١٠
  "اجلامعة االفتراضية إحدى الصيغ التعليمية للتعليم عن بعد" 

دف الدراسة إىل التعرف إىل ما هية اجلامعة االفتراضية إحدى الصيغ التعليمية احلديثة من صـيغ                
  الدافعة حنو ظهورها واألخذ ا يف التعليم اجلامعي، حتديد الوسائط التعليم من بعد، وحتديد املربرات 

  .املستخدمة يف عمل اجلامعة االفتراضية
واعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي لتتبع اجلامعة االفتراضية بوصفها صيغة تعليمية مـستحدثة             

  . تحقيق رسالة معينةوتبني العالقة بني اجلامعة االفتراضية على أا مؤسسة اعتبارية تسعى ل
التغريات الدميوجرافية، الطلب املتزايد    : وحددت الدراسة العوامل املؤثرة يف نظم التعليم العايل ومنها          

  .على التعليم، التسارع واالنفجار املعريف، العوملة
افـسية  اإلنتاجية، اجلودة، بيئة تن   : كما حددت دراسة أمحد مليا املعايري األساسية يف التعليم اجلامعي         

  .أكثر
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  :كما حددت الدراسة ميزات اجلامعة االفتراضية يف
  .االستثمار اجليد للوقت -
  .زيادة فرص املشاركة للطالب والتفاعل معهم عرب االنترنت -
 .إتاحة الفرصة للمعلمني الستخدام وقتهم يف التنمية املهنية -
 .التحديث واالنتاج املستمر ملصادر التعليم الرئيسة -
 .      هارات اجلديدة يف التدريس والبحث واملرتبطة بالتقييم والتوصيلالتدريب على امل -
א−٢−١٠ א :א
)١٩٩٩(Connell,Mc; Harris,R:א−١−٢−١٠
 "Issue Affecting Virtual Universities"  "العوامل اليت تؤثر يف اجلامعة االفتراضية"  

اً من اجلامعات االفتراضية كجامعات التعليم عن بعد والتعليم املفتوح،          استعرض كونيل وهارس عدد   
من بينها اجلامعة الربيطانية املفتوحة وجامعات حكام الواليـات الغربيـة االفتراضـية، وكاليفورنيـا               

وخلصت الدراسة إىل أن أبرز عوامل جناح هذه اجلامعـات          . وسترلينج االسكتلندية وغريها  االفتراضية،  
ونة نظام نقل التعليم، وسهولة استخدامه، وتوافر الدعم، وحوافز هيئة التدريس، وبنية تقنيـة              كانت مر 

  . قوية، وبرامج الكترونية مناسبة، ونظماً قانونية للملكية الفكرية لعضو هيئة التدريس واجلامعة
)٢٠٠٠(Erhan:א−٢−٢−١٠

"Quality Management applied to Higher education"  " تطبيق إدارة اجلودة يف
  "       التعليم اجلامعي

دف هذه الدراسة إىل تقدمي تصور مقترح لتطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف التعليم العايل وتوصـلت         
الدراسة إىل وضع منوذج مقترح لتطبيق هذه اإلدارة يف التعليم العايل وكان النموذج املقترح مبنياً علـى                 

جودة التصميم، وجودة املطابقة، وجودة األداء، كما أن الدراسة قدمت نظاماً           ثالثة عناصر للجودة هي     
  .لتعريف البحث والتدريس وعملية التحسني املستمر

)٢٠٠٢(Hurst,C:א−٣−٢−١٠
“Total Quality Management in Higher Education: How Concepts and 

Processes Manifest Themselves in the Classroom”      " إدارة اجلودة الشاملة يف
كيف يطبق أعضاء اهليئة التدريسية مفهومات إدارة اجلودة الـشاملة وعملياـا يف             : التعليم العايل 

  قاعات الدراسة؟
ودف إىل تعرف كيف يطبق أعضاء اهليئة التدريـسية         .أجريت الدراسة يف جامعة وسنت الشمالية     

  اا يف قاعات الدراسة؟مفهومات إدارة اجلودة الشاملة وعملي
ومجعت بياناا من مقابالت شخصية وحتليل سجالت       . استخدمت الدراسة مدخل البحث الكيفي      

دراسية واملشاهدات ملواقف تعليمية يف ثالث كليات من جامعة وسـنت الـشمالية             ـات ال ــالقاع
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)Nort Weston University( ـ دريس يف حتـسني  ، وتشري نتائج الدراسة إىل رغبة أعضاء هيئة الت
يف بعض الفاعليات داخل الصف، وخاصـة يف مواقـف   (TQM) أدائهم من خالل استخدام أسلوب 

  .استخدام أسلوب فريق العمل يف التدريبات العملية، ومشروعات اموعات، والتغذية الراجعة 
خذهم ـذه   كما تشري نتائج الدراسة إىل نقص التنسيق واملشاركة والدعم ألعضاء هيئة التدريس أل            

املفاهيم، وأوصت الدراسة بإجراء مزيد من البحث عن مدى إدراك مفهومات اجلودة الـشاملة لـدى                
  .األكادمييني واإلداريني للوقوف على مدى التباين بينهما

،:א−٤−٢−١٠  )٢٠٠٣(AL-Shri Mansoorא
  "ودية واقعها وحلوهلامنوذج جامعة افتراضية للتعليم العايل يف اململكة العربية السع" 

“Model of Virtual University for Higher Education in Saudi Arabia”  
دف إىل حبث مشكلة قبول الطالب يف اجلامعات، ونسبة اخلرجيني يف الكليات النظرية والعلميـة،               

ملسؤولني يف  استخدمت الدراسة املنهج التطبيقي مبقابلة عينة مقصودة من ا        . وتلبية حاجات سوق العمل   
احلاجـة إىل  : توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها . جمال التربية والتعليم وجمال تقنية املعلومات     

إنشاء جامعة افتراضية يف اململكة، وأوصت الدارسة بأن تتوىل وزارة التعليم العـايل وضـع القـوانني                 
  .واألنظمة اليت تشجع على إنشاء جامعة افتراضية

  : الدراسات السابقة تعليق على
بالنظر إىل الدراسات السابقة، نرى أن مفهوم إدارة اجلودة الشاملة وتطبيقاا يف مؤسسات التعليم               -

االفتراضي، يكتسب أمهية بالغة ملواجهة التحديات العاملية يف بيئة التعليم االفتراضي، وأن مـدخل إدارة               
  .ت إىل تطوير والتغيري يف التعليم اجلامعييؤدي دوراً كبرياً يف عمليا) TQM(اجلودة الشاملة 

ركزت الدراسات السابقة على واقع إدارة اجلودة الشاملة يف نظام التعليم االفتراضي، والعمل على               -
 .بناء أمنوذج إىل تطوير جودة التعليم االفتراضي يف اجلامعة االفتراضية السورية

 ق أهدافها واإلجابة عن تساؤالا معظم الدراسات السابقة استخدمت املنهج الوصفي لتحقي -
  .واالستبيانة أداة جلمع املعلومات، واستخدمت معايري إدارة اجلودة الشاملة كأحد نظم اجلودة

أكدت معظم الدراسات السابقة على االستمرار يف تطبيق أسلوب إدارة اجلودة الشاملة يف نظـام            -
 .عالتعليم االفتراضي ملا له من فائدة تعود على اتم

 اتفقت مجيع الدراسات السابقة على أن اجلودة الشاملة استراتيجية حديثة تقوم على جمموعة مـن    -
 .املبادئ اليت تسعى يف جمملها إىل حتقيق اجلودة

  :االستفادة من الدراسات السابقة -٣-١٠
استفادت الباحثة من توجيهات تلك الدراسات ومضامينها وما حوت من آراء عـن              -١-٣-١٠
 . جوانب العملية التعليمية التعلميةخمتلف
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تأيت هذه الدراسة منسجمة مع توجهات الدراسات السابقة الساعية إىل تطوير نظام             -٢-٣-١٠
 .التعليم االفتراضي

ترى الباحثة أن مجيع النتائج اليت توصلت إليها الدراسات السابقة، واليت ستتوصـل              -٣-٣-١٠
 . املستمر جلودة نظام التعليم االفتراضي إليها الدراسة احلالية تسهم يف التحسني

استفادت الباحثة من الدراسات السابقة يف استخدام نظام إدارة اجلـودة الـشاملة              -٤-٣-١٠
)TQM (      لقياس مدى تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف نظـام التعلـيم االفتراضـي يف اجلامعـة

  .االفتراضية السورية
  :إجراءات الدراسة

  :ةمنهج الدراس
استخدمت الباحثة يف هذه الدراسة املنهج الوصفي امليداين ملا له من دور يف مجع البيانات واملعلومات               

  .وتصنيفها ومعاجلتها وحتليلها، للوصول إىل النتائج وتقدمي املقترحات
  :جمتمع الدراسة وعينها

ناء، واملرافـق اجلامعيـة،     تشمل إدارة اجلودة الشاملة يف الغالب العاملني ،والربامج، واملناهج، والب         
والتقنيات التعليمية، والعمليات اإلدارية، ودعم الطـالب وعمليـات التقـومي والتغذيـة الراجعـة               

  ........ومساندا
وبالنظر إىل عملية التعليم االفتراضي يف اجلامعة االفتراضية السورية بوصفها نظاماً فإن اجلودة الشاملة              
تنصب على مدخالت النظام التعليمي وعملياته وخمرجاته، وهلذا نرى أن العاملني، ومنهم أعضاء هيئـة               

 ألم ميلكون مفتاح النجاح     التدريس واإلداريون يتحملون عبء ومسؤولية حتقيق إدارة اجلودة الشاملة        
أو الفشل يف حتقيق اجلودة وفقاً لثقافتهم ودافعيتهم ومهارام ومسامهتهم ومتابعتـهم لنظـام التعلـيم                

  .االفتراضي يف اجلامعة االفتراضية السورية
دور أعضاء هيئة التدريس على أم عنـصر مـستهدف يف نظـام             " وقد أكد العديد من الباحثني      

ن على عاتقهم تقع مسؤولية حتقيق العديد من املعايري اخلاصة جبودة التعليم ألم ميثلـون               اجلودة، كما أ  
فرمـان وآخـرون،    ( أهم املدخالت حبكم أدوارهم، ويتوقف على مدى جودم جودة املخرجـات            

٨٥،١٩٩٥.(  
نظام التعليم  وترى الباحثة أن أعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية هم عوامل مؤثرة يف تطوير األداء يف               

االفتراضي يف اجلامعة االفتراضية السورية، فهم يشكلون مبدخالم وأدوارهم اليت يقومون ا أهم عامل              
  .يف تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية السورية

اضـية الـسورية    فاختارت الباحثة جمتمع الدراسة أعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية يف اجلامعة االفتر          
عضو هيئة تدريسية   ) ١٠٠ (يم االفتراضي والبالغ عددهم زهاء    والذين لديهم خربة ودراية ومعرفة بالتعل     

وإدارية، وزعت أداة الدراسة بعد التحقق من صدقها على معظم أعضاء اهليئة التدريسية واإلداريـة يف                
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) ٢٠(استبانة استبعد منها    ) ٦٥( للباحثة  اجلامعة االفتراضية السورية، بلغ عدد االستبانات اليت أعيدت         
استبانة لعدم اكتمال إجابام وعدم خربم ومعرفتهم الكافية بطبيعة التعليم االفتراضـي يف اجلامعـة               

 ٠/٠ ٤٥(استبانة شكلت نسبة    ) ٤٥(االفتراضية السورية،   وأصبح عدد االستبانات الصاحلة للتحليل          
  .ول رقم التايل يوضح خصائص العينة وفق املتغريات املستقلةمن اتمع األصلي للدراسة واجلد) 

  )١(اجلدول رقم 
  يوضح خصائص عينة الدراسة وفق املتغريات املستقلة

 النسبةالعدد املتغري
 ٧٣,٣ ٣٣ ذكر

 اجلنس ٢٦,٧ ١٢ أنثى
 ٠/٠ ١٠٠ ٤٥ اموع

 ٧٧,٨ ٣٥ عضو هيئة تدريس
 الصفة الوظيفية ٢٢,٢ ١٠ إداري
 ٠/٠ ١٠٠ ٤٥ وعام

 ٤٢,٢ ٢٦ أقل من أربع سنوات

عدد سنوات اخلربة التدريسية يف اجلامعة االفتراضية  ٥٧,٧ ١٠ أكثر من أربع سنوات
 السورية

 ٠/٠ ١٠٠ ٤٥ اموع

٢٦,٧ ١٢ ٣٤-٢٥ 

٢٨,٨ ١٣ ٤٥-٣٥ 

 ٤٤,٤ ٢٠ ٤٥أكرب من 
  

 العمر

 ٠/٠ ١٠٠ ٤٥ اموع

  :أداة الدراسة
خدمات االتصال  : فقرة توزعت على أربعة جماالت وهي     ) ٣٥(بتصميم استبانة مشلت    قامت الباحثة   

 خدمـة اجلامعـة     - إدارة اجلامعة االفتراضـية    - متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها     -واالنترنت
 .االفتراضية للمجتمع
 :صدق األداة

مـن  ) ٠/٠ ٩٠( فق أكثر مـن     قامت الباحثة بعرض االستبانة على جمموعة من احملكمني، حيث ات         
احملكمني على مجيع فقرات االستبانة بعد أن عدلت بعض هذه الفقرات وأخذ فيها باالعتبار املالحظات               

وكما مت استخراج صدق االتساق الداخلي لالستبانة مـن خـالل معامـل             .املقترحة من قبل احملكمني   
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مما يشري  ) ٠/٠ ١(حصائياً عند مستوى داللة     االرتباط بريسون بني جماالت االستبانة وكانت قيماً دالة إ        
  :        إىل صدق االستبانة ونتائج اجلدول رقم التايل تبني ذلك

  )٢(اجلدول رقم 
  معامالت االرتباط بريسون بني جماالت االستبانة

 قيمة معامل االرتباط اال الرقم
 *٠,٩٠ خدمات االتصال واالنترنت ١

 *٠,٩٥ التعلمية وتطويرهامتابعة العملية التعليمية  ٢

 *٠,٩٣ إدارة اجلامعة االفتراضية السورية ٣

 *٠,٩٤ خدمة اجلامعة االفتراضية للمجتمع ٤

  )٠,٠١(تعين دال إحصائياً عند مستوى الداللة * 
  :ثبات االستبانة

عضو هيئـة تدريـسية     ) ٤٥(مت التحقق من ثبات االستبانة بتطبيقها على عينة الدراسة املكونة من            
وقد ) ألفا كرونباخ ( وإدارية يف اجلامعة االفتراضية السورية، واستخرجت الباحثة معامل الثبات بطريقة           

وهذا يدل على أن االستبانة تقـيس مـا         ) ٠,٠١(وهو معامل مرتفع عند مستوى داللة       ) ٠ .٩٥(بلغ  
  .قم التايليفترض أن تقيسه، فضالً عن حساب قيم ثبات عبارات االستبانة املوضحة يف اجلدول ر

  معامالت الثبات االت الدراسة بطريقة ألفا كرونباخ )٣(اجلدول رقم  
 قيمة ألفا عدد الفقرات االالرقم
 ٠,٩١ ٩ خدمات االتصال واالنترنت ١

 ٠,٩٢ ١٠ متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها ٢

 ٠,٩٣ ٩ إدارة اجلامعة االفتراضية السورية ٣

 ٠,٩٣ ٧ معة االفتراضية للمجتمعخدمة اجلا ٤

  ٠,٩٦ ٣٥ الدرجة الكلية

  :املعاجلة اإلحصائية
 حيث مت استخدام املتوسـطات      spss)(مت إدخال البيانات ومعاجلتها باستخدام الربنامج اإلحصائي        

ـ             ل احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية لإلجابة عن سؤال الدراسة، واستخدمت الباحثة حتلي
 ملعرفة داللة الفروق اإلحصائية الجتاهات أفراد العينة حنو  ONE WAY ANOVAالتباين األحادي 

ة يف اجلامعة   اجلنس، الصفة الوظيفية، عدد سنوات اخلربة التدريسي      : (الدراسة فيما يتعلق مبتغريات   جماالت  
  .)االفتراضية، العمر

) ٤=١-٥(مت حساب املدى    ) نيا والعليا احلدود الد (ولتحديد طول خاليا مقياس ليكرت اخلماسي       
وبعد ذلك  ) ٠,٨٠= ٥÷٤( ومن مث تقسيمه على أكرب قيمة يف املقياس للحصول على طول اخللية أي              
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وذلك لتحديد احلـد    ) بداية املقياس وهي واحد صحيح    ( مت إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة يف املقياس          
  :ما يلياألعلى هلذه اخللية وهكذا أصبح طول اخلاليا ك

  .ال تطبق ) ١,٨٠-١( من  -١
  .تطبق بدرجة قليلة ) ٢,٦٠-١,٨٠( أكرب من  -٢
 .تطبق بدرجة متوسطة ) ٣,٤٠-٢,٦٠( أكرب من  -٣
 .تطبق بدرجة كبرية)  ٤,٢٠-٣,٤٠( أكرب من  -٤
 تطبق بدرجة كبرية جداً ) ٥-٤,٢٠( أكرب من  -٥

  :حتليل النتائج ومناقشتها
  :مناقشة نتائج سؤال الدراسة

تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية السورية من وجهة نظر أعضاء هيئتها             ما درجة   
  التدريسية واإلدارية ؟

لإلجابة عن هذا السؤال مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنـسب املئويـة              
) ٤(ة واملوضحة يف اجلدول رقـم       الجتاهات أفراد العينة حنو كل جمال من جماالت إدارة اجلودة الشامل          

  :وبشكل تنازيل للمجاالت وفقراا واليت ميكن تناوهلا وفق اآليت 
  )٤(اجلدول رقم 

  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية إلجابات عينة الدراسة مرتبة تنازلياً

املتوسط  جمال اجلودة الشاملة وفقراته الرقم
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

درجة 
 التطبيق

 كبرية ٠,٨٤ ٣,٥٣ جودة إدارة اجلامعة االفتراضية السورية : أوالًًً
تم إدارة اجلامعة االفتراضية جبودة تصميم براجمها ومناهجها مبا يتناسب مع            ١

 حاجات ومتطلبات سوق العمل
 كبرية ١,٤٧ ٤,١٥

 كبرية ٠,٨٦ ٣,٧١ لتعليماتتلتزم إدارة اجلامعة االفتراضية بتطبيق األنظمة وا ٢
 كبرية ٠,٨٤ ٣,٥٤ حترص إدارة اجلامعة االفتراضية على بناء عالقات طيبة مع العاملني ٣
 كبرية ٠,٨٦ ٣,٥٢ تتعاون إدارة اجلامعة االفتراضية يف حل مشاكل الطلبة ٤
 كبرية ٠,٩٣ ٣,٥١ تطبق إدارة اجلامعة االفتراضية نظام االقتراحات والشكاوى ٥
 يفواإلداريـةتطلع إدارة اجلامعة االفتراضية آراء أعضاء اهليئة التدريسية         تس ٦

 سري العملية التعليمية التعلمية
 كبرية ٠,٩٣ ٣,٤٨

 متوسطة ٠,٧٦ ٣,٣٢ تعمل إدارة اجلامعة االفتراضية مبمارسة التحسني املستمر ألداء العاملني ٧
 متوسطة ٠,٩٣ ٣,٣٠ العاملني بالتدريب املستمرتسعى إدارة اجلامعة االفتراضية إىل تطوير خربات  ٨
 متوسطة ٠,٨٠ ٣,٢١ .تركز إدارة اجلامعة االفتراضية على العمل اجلماعي ٩
 متوسطة ٠,٦٠ ٣,٠٩ جودة متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها: ثانياً
 كبرية جداً ٠,٦٣ ٤,٣٣ أؤكد فهم املعلومات وليس على حفظها ١
 كبرية ٠,٨٩ ٤,١٣ اعدة واإلرشاد عند احلاجةأقدم املس ٢
 كبرية ٠,٨٤ ٣,٩١ أوجه األسئلة وأشجع الطلبة على املشاركة ٣
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 كبرية ٠,٩٠ ٣,٦٤ أنوع يف طرائق وأساليب العرض ٤
 كبرية ٠,٦٧ ٣,٦٤ أعطي تغذية راجعة وفق مستويات الطلبة ٥
 كبرية ٠,٨٤ ٣,٥٥ أربط التعليم خبربات الطالب السابقة ٦
 كبرية ١,٠١ ٣,٥٣ أطرح أسئلة متهيدية متنوعة إلثارة تفكري الطلبة ٧
 كبرية ٠,٩٤ ٣,٤٦ أقوم بتقومي فوري لتعلم املوضوعات الفرعية يف كل درس ٨
 متوسطة ١,٠١ ٢,٤٤ أزود الطلبة باملصادر واملراجع اليت تساعدهم يف دراستهم ٩
 طةمتوس ٠,٩٠ ٢,٦٤ أشارك يف املؤمترات وورش العمل ١١
 متوسطة ١,٢٥ ٢,٦٠ أشارك يف أحباث علمية ١٢
 قليلة ١,٠٧ ١,١٣ أجدد وأطور يف املناهج ١٠
 متوسطة ٠,٩٣ ٢,٨٠ جودة خدمة اجلامعة االفتراضية للمجتمع: ثالثاًًً
 كبرية ٠,٨٦ ٣,٤٤ تطرح اجلامعة االفتراضية ختصصات متوافقة مع حاجات اتمع ١
 كبرية ٠,٧٩ ٣,٤٠ لبة للدخول يف سوق العملتعد اجلامعة االفتراضية الط ٢
 متوسطة ٠,٨٦ ٢,٩٧ تعمل اجلامعة االفتراضية على ربط األحباث العلمية حباجات اتمع ٣
 متوسطة ٠,٩٨ ٢,٧٣ تشارك اجلامعة يف حل بعض مشكالت اتمع ٤
 متوسطة ٠,٩٦ ٢,٦٢ تعمل اجلامعة على مشاركة الطلبة بنشاطات اجتماعية ٥
 قليلة ٠,٩٩ ٢,٥١ م اجلامعة االفتراضية يف فرص احلصول على عملتسه ٦
 التطبق ١,٠٩ ١,٩٧ تقوم اجلامعة االفتراضية بتنظيم ندوات عاملية افتراضياً ٧

 متوسطة ٠,٦١ ٢,٦٣ جودة خدمات االتصال واالنترنت:رابعاً
 كبرية ٠,٨٩ ٤,٢٠ توفر اجلامعة االفتراضية خدمة االنترنت ١
 كبرية ٠,٨٦ ٤,٢٠ .معة االفتراضية خدمة الربيد االلكتروينتوفر اجلا ٢
 متوسطة  ٠,٤٦ ٣,٠٢ .أستطيع التواصل مع الطلبة بالربيد االلكتروين بسهولة ٣
 متوسطة ١,٠٣ ٢,٨٠يتم التخاطب بني إدارة اجلامعة والطلبة بشأن مواعيد االمتحانات بواسـطة ٤
 قليلة ١,٠٤ ٢,٤٠ لطلبة بسهولةأستطيع التحاور مع ا ٥
 قليلة ٠,١٨ ٢,٥١ تؤمن اجلامعة االفتراضية أرفع مستويات التعليم اجلامعي للطلبة يف أي وقت ٦
 قليلة ٠,٤٨ ٢,٣٣ تؤمن اجلامعة االفتراضية أرفع مستويات التعليم اجلامعي للطلبة من أي مكان ٧
 ال تطبق ١,٣٣ ١,١١ جبامعات عربيةتوفر اجلامعة االفتراضية شبكة معلومات تربطها   ٨
 ال تطبق ١,٣٠ ١,١١ توفر اجلامعة االفتراضية شبكة معلومات تربطها جبامعات أجنبية ٩

 متوسطة ٠,٧٤ ٣,٠٧ الدرجة الكلية

  جودة إدارة اجلامعة االفتراضية السورية: اال األول 
  أن درجة تطبيق "االفتراضية للمجتمع رة اجلامعة جودة إدا" أظهرت النتائج املتعلقة باال األول 

  جمال جودة إدارة اجلامعة االفتراضية السورية كان بدرجة كبرية حيث بلغ املتوسط احلسايب العام هلذا 
  ).٠,٨٤(واالحنراف املعياري ) ٣,٥٣(اال 

 فقرة  جاءت باملرتبة األوىل  : استجابات أفراد العينة يف هذا اال كما يلي       ) ٤(ويوضح اجلدول رقم    
تم إدارة اجلامعة االفتراضية جبودة تصميم براجمها ومناهجها مبا يتناسب مع حاجات ومتطلبات سوق              

، وهو من مبادئ إدارة اجلودة الشاملة الـيت  )١,٤٧(، واحنراف معياري)٤,١٥(العمل مبتوسط حسايب   
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 اجلامعة االفتراضـية  ، مما يعطي مؤشراً إجيابيا على اهتمام)(Baldesston, 1995ذكرها بالدستون 
وجـاءت باملرتبـة    . بتطبيق إدارة اجلودة الشاملة، وتويل إدارة اجلامعة مسؤولية جودة تصميم مناهجها          

واحنراف ) ٣,٧١(الثانية فقرة تلتزم إدارة اجلامعة االفتراضية بتطبيق األنظمة والتعليمات مبتوسط حسايب            
االفتراضية على بناء عالقات طيبة مـع العـاملني         ، وتلتها فقرة حترص إدارة اجلامعة       )٠,٨٦(معياري  

، أما يف املرتبة الرابعة فكانت فقرة تتعـاون إدارة          )٠,٨٤(واحنراف معياري   ) ٣,٥٤(متوسط حسايب   
، أمـا   )٠,٨٦(واحنراف معيـاري    ) ٣,٥٢(اجلامعة االفتراضية يف حل مشاكل الطلبة مبتوسط حسايب         

قتراحات والشكاوى فكان يف املرتبة اخلامسة مبتوسط حـسايب         تطبيق إدارة اجلامعة االفتراضية نظام اال     
، أما فقرة تستطلع إدارة اجلامعة االفتراضية آراء أعـضاء اهليئـة            )٠,٩٣(، واحنراف معياري    )٣,٥١(

، واحنـراف   )٣,٤٨(التدريسية واإلدارية يف سري العملية التعليمية التعلمية فكانت مبتوسـط حـسايب             
مؤشراً اجيابياً حول تويل إدارة اجلامعة االفتراضية مسؤولية تطبيـق األنظمـة   مما يعطي )٠,٩٣(معياري  

واالقتراحات وتعاوا مع طالا يف حل مشكالم، وتعاوا مع مدرسيها يف استطالع آرائهم يف سري               
  . نظام التعليم االفتراضي يف اجلامعة االفتراضية السورية 

     تعمـل إدارة   : ال واليت جاءت بدرجة متوسطة  يف التطبيق فهي        أما الفقرات األخرى املكونة هلذا ا
واحنـراف  ) ٣,٢٢(اجلامعة االفتراضية مبمارسة التحسني املستمر ألداء العاملني فكانت مبتوسط حسايب           

، وتليها فقرة تسعى إدارة اجلامعة االفتراضية إىل تطوير خربات العـاملني بالتـدريب              )٠,٩٣(معياري  
، أما فقرة تركز إدارة اجلامعة االفتراضية       )٠,٩٣(، واحنراف معياري    )٣,٠٦(يب  املستمر مبتوسط حسا  

وهـذا يؤكـد    ) . ٠,٨٠( ، واحنراف معياري    )٣,٣٧(على العمل اجلماعي فكانت مبتوسط حسايب       
ضعف إدارة اجلامعة االفتراضية السورية يف تدريب وتنمية مجيع العاملني بشكل مستمر وزيادة إدراكهم              

ودة الشاملة والعمل على استمراريتها، وهذا يؤدي إىل ضعف يف تطبيق مبادئ إدارة اجلـودة               بأمهية اجل 
  .الشاملة اليت ذكرها بالدستون يف التركيز على العمل اجلماعي واالستمرارية يف اإىل تطوير 

  جودة متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها: اال الثاين 
أن درجـة    " تابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها    جودة م " اال الثاين   أظهرت النتائج املتعلقة ب   

واالحنراف ) ٣,٠٩(تطبيق هذا اال كان بدرجة متوسطة حيث بلغ املتوسط احلسايب العام هلذا اال              
حيث كانت أكثـر    : ابات أفراد العينة يف هذا اال       ويوضح اجلدول رقم أن استج      ).٠,٦٠(املعياري  

فقرة تطبيقاً يف هذا اال وبدرجة كبرية جداً هي تأكيد فهم املعلومات وليس حفظها والـذي بلـغ                  
فلم يعد املدرس جمرد ملقن يقوم على توصـيل         ) ٠,٦٣(واحنراف معياري   ) ٤,٣٣(متوسطها احلسايب   

علميـة يف اجلامعـة     املعلومات إىل الطلبة بل عليه أن ميارس أدواراً تساهم يف إثراء العملية التعليميـة الت              
  .االفتراضية السورية

أن درجة تطبيق متابعة أعضاء اهليئة التدريـسية واإلداريـة للعمليـة            ) ٤(كما يوضح اجلدول رقم     
أقدم املساعدة واإلرشاد عند احلاجة مبتوسط حسايب       : التعليمية التعلمية كانت بدرجة كبرية يف الفقرات      
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، أنوع يف طرائق    )٣,٩١( املشاركة بلغ متوسطه احلسايب      ، أوجه األسئلة وأشجع الطلبة على      )٤,١٣(
، أربط التعليم خبـربات     )٣,٦٤(، أعطي تغذية راجعة وفق مستويات الطلبة        )٣,٦٤(العرض وأساليبه   
، وتليها فقرة أقـوم     )٣,٥٣(، أطرح أسئلة متهيدية متنوعة إلثارة تفكري الطلبة         )٣,٥٥(الطالب السابقة   

  ).٣,٤٦(عات الفرعية يف كل درس بتقومي فوري لتعلم املوضو
أما الفقرات األقل تطبيقاً يف هذا اال وبدرجة متوسطة فكانت أزود الطلبة باملصادر واملراجع اليت               

،إسهام اهليئة التدريسية واإلدارية يف املـشاركة يف املـؤمترات وورش            )٢,٤٤(تساعدهم يف دراستهم    
، وفقرة املشاركة يف أحباث علمية مبتوسـط        )٠,٩٠(واحنراف معياري ) ٢,٦٤(العمل مبتوسط حسايب  

وكانت أدىن الفقرات تطبيقاً يف هذا اال وبدرجة قليلة  ). ١,٢٥(، واحنراف معياري      )٢,٦٠(حسايب  
  ).1.07(، واحنراف معيار )١,١٣(احلسايب التجديد واإىل تطوير يف املنهاج والذي بلغ متوسطه : هي

  ة االفتراضية للمجتمعجودة خدمة اجلامع: اال الثالث
إن استجابات العاملني من إداريني وأعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة االفتراضية السورية أظهرت أن              
درجة تطبيق جودة خدمة اجلامعة االفتراضية للمجتمع هي بدرجة متوسطة، حيث بلغ املتوسط احلسايب              

  ).٠,٩٣( واالحنراف املعياري ) ٢,٨٠(هلذا اال 
لى الفقرات تطبيقاً يف هذا اال وبدرجة كبرية هي طرح اجلامعة االفتراضية ختصـصات              وكانت أع 

، وتليها فقـرة تعـد      )٠,٨٦(واحنراف معياري   ) ٣,٤٤(متوافقة مع حاجات اتمع مبتوسط حسايب       
). ٠,٧٩(واحنراف معياري   ) ٣,٤٠(اجلامعة االفتراضية الطلبة للدخول يف سوق العمل مبتوسط حسايب          

ك ختصصات عدة تطرحها اجلامعة االفتراضية ومن أحد الربامج اليت تطرحها اجلامعـة االفتراضـية               فهنا
دراسـة ملـدة    ) HND" (الدبلوم الوطين العايل يف املعلوماتية والتطبيقات يف األعمال       "السورية برنامج   

والتـسويق  سنتني الكتساب معلومات يف املعلوماتية وتطبيقات عملية يف جمال التجـارة واألعمـال              
 فضالً عن حتليل االحصائيات ودراستها وتصميم املشروعات وال حيتاج الطالب إىل أن يكون              واإلعالن

بل يكفيه النجاح يف السنة التحضريية يف        TOFELحاصالً على إحدى شهادات اللغة اإلنكليزية مثل        
راسته ملـدة سـنتني فقـط       اجلامعة االفتراضية السورية وميكن للطالب احلاصل على الدبلوم أن يتابع د          

  .للحصول على البكالوريوس فهو يفتح جماالت واسعة يف سوق العمل أو ملتابعة الدراسة التخصصية 
كما يوضح الترتيب التنازيل لفقرات هذا اال واليت كانت يف املستوى املتوسط فقرة تعمل اجلامعة               

واحنراف معيـاري   ) ٢,٩٧(وسط حسايب   االفتراضية على ربط األحباث العلمية مع حاجات اتمع مبت        
، وتليها  فقرة تشارك اجلامعة االفتراضية يف حل بعض مشكالت اتمع فكانـت مبتوسـط                )٠,٨٦(

، وبلغ املتوسط احلسايب لفقرة تعمل اجلامعة على مشاركة         )٠,٩٨(واحنراف معياري   ) ٢,٧٣(حسايب  
  ) .٢,٦٢(الطلبة بنشاطات اجتماعية 
  ة االفتراضية السورية يف فرص احلصول على عمل خلرجييها بدرجة قليلة وقد كان إسهام اجلامع
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، وهنا اجلامعة االفتراضية أمهلت االرتقاء باجلودة       )٠,٩٩(، واحنراف معياري    )٢,٥١(ومبتوسط حسايب   
  .ومتابعة خرجييها وتوفري فرص العمل هلم

ة السورية بتنظيم نـدوات عامليـة       وكانت الفقرة األخرية يف سلم هذا اال تقوم اجلامعة االفتراضي         
واجلامعة االفتراضية مل هذا اجلانـب      ). ١,٠٩( واحنراف معياري   ) ١,٩٧(افتراضياً مبتوسط حسايب    

  .كلياً
  :جودة خدمات االتصال واالنترنت: اال الرابع 

 اجلامعـة   أظهرت النتائج املتعلقة باال الرابع أن درجة تطبيق جمال خدمات االتصال واالنترنت يف            
، واالحنراف  )٢,٦٣(االفتراضية السورية كان بدرجة متوسطة فقد بلغ املتوسط احلسايب العام هلذا اال             

، مما يدل على ضعف جودة خدمات االتصال واالنترنـت يف اجلامعـة االفتراضـية               )٠,٥٤(املعياري  
  .السورية

ترنت والربيد اإللكتروين للتواصل مع     وكانت أهم الفقرات تطبيقاً يف هذا اال هو توافر خدمة االن          
وكانـت  ). ٠,٨٦(،  )٠,٨٩(، واالحنراف املعيـاري     )٤,٢٠(الطلبة، وقد بلغ املتوسط احلسايب هلما       

الفقرات اليت تطبق بدرجة متوسطة يف هذا اال هي فقرة التواصل بني  الطلبـة واملدرسـني بالربيـد                   
، و تليها فقرة يـتم      )٠,٨٦(واالحنراف املعياري   ) ٣,٠٢(اإللكتروين  بسهولة، بلغ املتوسط احلسايب       

التخاطب بني إدارة اجلامعة والطلبة بشأن مواعيد االمتحانات بواسطة الربيد اإللكتروين مبتوسط حسايب             
، أما فقرة التحاور بني املدرسني والطلبة بسهولة فكانت مبتوسـط           )١,٠٣(واحنراف معياري   ) ٢,٨٠(

، مما يشري إىل تدين أمهية التفاعـل بـني طلبـة التعلـيم              )١,٠٤(ري  واحنراف معيا ) ٢,٤٠( حسايب  
  .االفتراضي ومدرسيهم يف اجلامعة االفتراضية السورية باستخدام االنترنت والربيد اإللكتروين

ونظراً إىل التطور املستمر للمعرفة ال ميكن أن نتوقع إمكان تزويد أعضاء هيئة التدريس واإلداريـة                
يه من معلومات ومهارات واجتاهات قبل اخلدمة، وهلذا البد من متابعـة تدريبـهم              بكل ما حيتاجون إل   

طوال حيام املهنية، وتدريبهم باستمرار على كيفية التواصل مع الطلبة باستخدام االنترنـت والربيـد               
يرتقـي  وال ميكن ألي نظام تعليمي أن       . اإللكتروين يف التعليم االفتراضي يف اجلامعة االفتراضية السورية       

  . أعلى من مستوى املدرسني فيه
تؤمن اجلامعـة االفتراضـية أرفـع       : وكانت أقل الفقرات تطبيقاً يف هذا اال وبدرجة قليلة هي           
، )٠,١٨(  واحنراف معياري   ) ٢,٥١( مستويات التعليم اجلامعي للطلبة يف أي وقت مبتوسط حساب          

ويات التعليم اجلامعي للطلبة من أي مكان مبتوسـط         تؤمن اجلامعة االفتراضية السورية أرفع مست      مث فقرة 
،  أما فقرة توفر اجلامعة االفتراضية شبكة معلومات تربطها          )٠,٤٨(واحنراف معياري   ) ٢,٣٣(حسايب  

). ١,٣٠( و) ١,٣٣(واحنراف معياري   ) ٢,١١(مع جامعات عربية أو أجنبية فبلغ املتوسط احلسايب هلا          
د عدم االنفتاح   يدي يف اجلامعة االفتراضية السورية مازال مستمراً، ويؤك       وهذا يؤكد أن دور التعليم التقل     

فالبد للجامعة االفتراضية السورية من أن تتجـاوز احلـدود          .  ومقرراا  اجلامعات األخرى  على مناهج 
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املكانية والزمانية وأن تتيح حرية أكرب للطالب للتعليم والتعلم مبا يتناسب وظروفه املختلفة دون إلـزام                
وتنفتح على خمتلف الثقافـات وتتحـالف مـع         . الطالب باحلضور يف أوقات وأماكن حمددة للدراسة      

مؤسسات تعليمية خمتلفة عربية وأجنبية لالطالع على مقرراا ومناهجها وثقافتها،والسماح للطـالب            
  .لدراسة مقررات من مؤسسات تعليمية أخرى

  :اة الدراسةالنتائج املتعلقة باإلجابة عن اال الكلي ألد
بعد حتليل ومناقشة كل جمال من جماالت الدراسة ومناقشته وفق فقرات كل جمال مـن اـاالت                 
انتقلت الباحثة من اجلزء إىل الكل لتقدير درجة تطبيق إدارة اجلودة الـشاملة يف اجلامعـة االفتراضـية                  

  ).٥(السورية، واملوضحة نتائجها وفق الترتيب التنازيل يف اجلدول رقم 
  

  )٥(اجلدول رقم 
  املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية والنسب املئوية لالجتاهات حنو جماالت اجلودة الشاملة مرتبة تنازلياً

املتوسط  ااالت الترتيب
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

درجة 
 التطبيق

 كبرية ٠,٤٤ ٣,٥٣ جودة إدارة اجلامعة االفتراضية السورية ١
 متوسطة ٠,٦٠ ٣,٠٩ ة العملية التعليمية التعلمية وتطويرهاجودة متابع ٢
 متوسطة ٠,٩٣ ٢,٨٠ جودة خدمة اجلامعة االفتراضية للمجتمع ٣
 متوسطة ٠,٦١ ٢,٦٣ جودة خدمات االتصال واإلنترنت ٤

 متوسطة ٠,٥٤ ٣,٠٢ املتوسط العام
ودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية     إىل أن املتوسط العام لدرجة تطبيق إدارة اجل       ) ٥(يشري اجلدول رقم    

، أي أن درجة تطبيق إدارة اجلودة الـشاملة يف اجلامعـة            )٠,٥٤(واحنراف معياري   ) ٣,٠٢(السورية  
االفتراضية السورية هي بدرجة متوسطة، وقد تباينت درجات التطبيق بني جمال وآخر وميكن ذكرهـا               

  :وفق الترتيب التنازيل كما يلي
 إدارة اجلودة الشاملة هو جودة إدارة اجلامعة االفتراضية السورية  الذي يطبـق              أعلى جمال يف تطبيق   

بدرجة كبرية يف نظام التعليم االفتراضي، ويليه جمال جودة متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرهـا،               
درجـة  والذي يطبق بدرجة متوسطة، مث جمال جودة خدمة اجلامعة االفتراضية للمجتمع ويطبق أيضاً ب             

متوسطة، وأدىن جمال يف تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية السورية هو جمال خـدمات                
االتصال واالنترنت وبدرجة تطبيق متوسطة، وهو نقطة انطالق اجلامعة االفتراضية السورية وبداية تغيري             

جيا املعلومـات واالتـصاالت يف      ااالت األخرى ملسرية التحول حنو ثقافة إلكترونية تستخدم تكنولو        
تقدمي الربامج واملقررات ودعم عمليات التعليم والتعلم، وجيب تطوير هذا اال ألنه نقطة انطالق نظام               

  .التعليم االفتراضي يف اجلامعة االفتراضية السورية
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  :مناقشة نتائج حتليل فرضيات الدراسة
  :الفرضية الرئيسة

يف درجة تطبيق إدارة اجلودة     ) ٠,٠ ٥(ية عند مستوى داللة     ليس هناك فروق ذات داللة إحصائ     
الشاملة يف اجلامعة االفتراضية السورية من وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية واإلدارية بـاختالف              

اجلنس، الصفة الوظيفية، عدد سنوات اخلربة التدريسية يف نظام التعلـيم االفتراضـي يف              (متغريات  
  :وانبثقت عن هذه الفرضية  أربع فرضيات فرعية هي) .رية، العمراجلامعة االفتراضية السو

  :الفرضية األوىل
يف درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة      ) ٠,٠٥(التوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة         

  . يف اجلامعة االفتراضية السورية من وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية واإلدارية وفق متغري اجلنس
ملعرفة الفروق اإلحـصائية يف     ) ت(الختبار صحة الفرضية املتعلقة مبتغري اجلنس فقد استخدم اختبار          

  :يوضح ذلك) ٦(درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة واجلدول رقم 
  

  )٦(اجلدول رقم 
  لداللة الفروق االت إدارة اجلودة الشاملة وفق متغري اجلنس) ت(نتائج اختبار 

 )١٢= ن(إناث  )٣٣=ن(ذكور 
املتوسط  ااالت

 احلسايب
االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

) ت(قيمة  
 احملسوبة

مستوى 
 الداللة

 ٠,٧٣ ٠,٥٥ ٠,٣٨ ٢,٨٣ ٠,٦٦ ٢,٥٣ خدمات االتصال واالنترنت

متابعة العمليـة التعليميـة التعلميـة       
 وتطويرها

٠,٦٨ ٠,٢٩ ٠,٦٠ ٣,٢٢ ٠,٦٠ ٣,٣٤ 

 ٠,٦٦ ٠,٢٣ ٠,٧٩ ٣,٤١ ٠,٨٧ ٣,٤٨ دارة اجلامعيةاإل

 ٠,١٧ ٠,٣٢ ٠,٦٢ ٢,٧٥ ٠,٨١ ٢,٦٦ خدمة اجلامعة االفتراضية للمجتمع

  )         ٠,٠٥( دال إحصائياً عند مستوى الداللة تعين: * مالحظة
 يف درجـة  ٠,٠٥مل تظهر يف اجلدول رقم السابق فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة         

بيق إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية السورية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية وفـق                تط
اجلدولية ) ت( احملسوبة أقل من قيمة   ) ت(اجلنس يف مجيع جماالت الدراسة، فقد كانت مجيع قيم           متغري

  .، وهذا يشري إىل قبول الفرضية الصفرية املتعلقة مبتغري اجلنس)١,٦٨(
  : ضية الثانية الفر

يف درجة تطبيـق إدارة اجلـودة       ) ٠,٠٥(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          
  من وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية واإلدارية وفق متغري   يف اجلامعة االفتراضية السورية  الشاملة

  . الصفة الوظيفية
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  يفية استخدمت الباحثة  حتليل التباين األحادي ملعرفة الختبار صحة الفرضية املتعلقة مبتغري الصفة الوظ
الفروقات بني متوسطات إجابات أفراد العينة يف درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية               

  :يوضح ذلك) ٧(السورية  واجلدول رقم 
  

  )٧(اجلدول رقم 
  وظيفيةنتائج حتليل التباين األحادي إلىل متغري املستقل الصفة ال

 الصفة الوظيفية
   عضو هيئة تدريس إداري

املتوسط  ااالت
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

  (F)قيمة
  احملسوبة

  مستوى
 الداللة

غري معنوي ٢,٨٩ ٠,٦٣ ٢,٢٥ ٠,٦٥ ٣,٧٥ خدمات االتصال واالنترنت
غري معنوي ٢,٧٣ ٠,٥٠ ٣,٥٤ ٠,٧٤ ٣,٣٣تطويرهامتابعة العملية التعليمية التعلمية و

 معنوي ٤,٠٥ ٠,٦٢ ٣,٩٨ ١,٠٧ ٣,٧٠ اإلدارة اجلامعية
 معنوي ٤,١٨ ٠,٤٥ ٣,٧٣ ٠,٦٥ ٣,٥٣ خدمة اجلامعة االفتراضية للمجتمع

  )٤( اجلدولية Fقيمة 
  :سوبة تشري إىلاحمل) F(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتليل قيم ) ٧(يبني اجلدول رقم 

اإلدارة اجلامعية، ( فروق ذات داللة إحصائية بني متغري الصفة الوظيفية وجماالت اجلودة الشاملة           -١
احملسوبة ) F(فقد بلغت قيمة    ) ٠,٠٥(عند مستوى داللة    ) خدمة اجلامعة االفتراضية السورية للمجتمع    

.  خدمة اجلامعة االفتراضـية للمجتمـع      ال جودة ) ٤,١٨(ال جودة اإلدارة اجلامعية، و    ) ٤,٠٥( 
ولذلك فإن درجة تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية السورية لدى أفـراد عينـة                 

اإلدارة (يف اـالني    ) يئـة تـدريس، إداري    عضو ه ( الدراسة ختتلف باختالف متغري الصفة الوظيفية       
وتعزو الباحثة ذلك االختالف إىل أن اإلداريـني يغلـب          ) عاجلامعية، خدمة اجلامعة االفتراضية للمجتم    

عليهم اجلانب التطبيقي والتنفيذي ملفهومات إدارة اجلودة الشاملة وممارستها يف حني أن أعضاء هيئـة               
  .التدريس يغلب عليهم اجلانب التنظريي لتلك املفهومات واملمارسات

  وظيفية وجماالت اجلودة الشاملة ة الليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متغري الصف -٢
 )٠,٠٥(عند مستوى داللـة     ) خدمات االتصال واالنترنت، متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها       (

ال جودة متابعة   ) ٢,٧٣(ال خدمة االتصال واالنترنت، و    ) ٢,٨٩( احملسوبة  ) F(حيث بلغت قيمة    
ولذلك فإن درجة تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعـة           . العملية التعليمية التعلمية وتطويرها   

عـضو هيئـة   ( االفتراضية السورية لدى أفراد عينة الدراسة الختتلف باختالف متغري الصفة الوظيفيـة       
  ) .خدمات االتصال واالنترنت، متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها( يف االني ) تدريس، إداري

  :الثالثةالفرضية 
  يف درجة تطبيق إدارة اجلودة ) ٠,٠٥(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 
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الشاملة يف اجلامعة االفتراضية السورية من وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية واإلدارية وفق متغري عدد               
  . سنوات اخلربة التدريسية يف اجلامعة االفتراضية السورية

  . الفرضية املتعلقة مبتغري عدد سنوات اخلربة التدريسية يف اجلامعة االفتراضية السوريةالختبار صحة 
استخدمت الباحثة  حتليل التباين األحادي ملعرفة الفروق بني متوسطات إجابات أفـراد العينـة يف                

  :لكيوضح ذ) ٨(درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية السورية  واجلدول رقم 
  

  )٨(اجلدول رقم 
نتائج اختبار التباين األحادي إلىل متغري املستقل عدد سنوات اخلربة التدريسية يف نظام التعليم االفتراضي  اجلامعة 

  االفتراضية السورية
 عدد سنوات اخلربة التدريسية

 أكرب من أربع سنوات أقل من أربع سنوات
 ااالت

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف 
 املعياري

  (F) قيمة
 احملسوبة

  مستوى
 الداللة

 معنوي ٤,١١ ٠,٦٣ ٢,٩٣ ٠,٦٢ ٢,٨٢ خدمات االتصال واالنترنت
 معنوي ٤,٥٤ ٠,٥٠ ٣,٣٣ ٠,٧٩ ٣,٩٣ متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها

 يغري معنو ٣,٣٢ ٠,٦٢ ٣,٨٣ ١,٠٢ ٣,٩٢ اإلدارة اجلامعية
 غري معنوي ٢,٥٣ ٠,٦٥ ٢,٧٣ ٠,٦٢ ٢,٦٤ خدمة اجلامعة االفتراضية للمجتمع

  )٤( اجلدولية Fقيمة 
  :احملسوبة تشري إىل) F(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتليل قيم ) ٨(يبني اجلدول رقم 

 اجلامعة االفتراضية    هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متغري عدد سنوات اخلربة التدريسية يف            -١
خدمات االتصال واالنترنت، متابعة العمليـة التعليميـة التعلميـة          ( السورية وجماالت اجلودة الشاملة     

ال جودة خدمـة    ) ٤,١١( احملسوبة  ) F(حيث بلغت قيمة    )٠,٠٥(عند مستوى داللة    ) وتطويرها
ويتبني من ذلك   . ة التعلمية وتطويرها  ال جودة متابعة العملية التعليمي    ) ٤,٥٤(االتصال واالنترنت، و  

أن درجة تطبيق مبادئ إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية السورية لدى أفراد عينـة الدراسـة                 
خدمات االتصال واالنترنت، متابعـة     ( ختتلف باختالف متغري عدد سنوات اخلربة التدريسية يف االني          

وتعزو الباحثة ذلك إىل ضعف تدريب أعضاء اهليئـة التدريـسية           ) .االعملية التعليمية التعلمية وتطويره   
 على املهارات اجلديدة يف التعليم االفتراضي والعمل ضمن فريق  ألن التعلـيم االفتراضـي يف                 واإلدارية

اجلامعة االفتراضية السورية جيري باستخدام أساليب ووسائل وطرائق التعليم والتعلم غـري املباشـر أي               
النترنت والربيد اإللكتروين، ومن أهم عناصر اجلودة يف التعليم االفتراضي نوعية أعضاء هيئة             باستخدام ا 

كمـا أن العمليـة     .التدريس اليت تتوىل القيام بالعملية التعليمية التعلمية يف اجلامعة االفتراضية الـسورية           
 على التعامل مـع احلاسـوب       التعليمية التعلمية يف اجلامعة االفتراضية السورية حتتاج إىل خربة وتدريب         

واالنترنت والربيد اإللكتروين، واملدرسون الذين لديهم خربة أكثر يف التعليم االفتراضي سيكونون أكثر             
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دراية ومعرفة يف كيفية إيصال املعلومات إىل طلبتهم من املدرسني الذين ليس لديهم خربة يف التعامل مع                 
  .التعليم االفتراضي

  داللة إحصائية بني متغري سنوات اخلربة التدريسية يف اجلامعة االفتراضية  ليس هناك فروق ذات -٢
عند مـستوى   )  اجلامعية، خدمة اجلامعة االفتراضية للمجتمع     اإلدارة( السورية وجماالت اجلودة الشاملة     

ـال  ) ٢,٥٣( اجلامعية، و  اإلدارةال خدمة   ) ٣,٣٢( احملسوبة  ) F(حيث بلغت قيمة    )٠,٠٥(داللة  
ولذلك فإن درجة تطبيق مبادئ إدارة اجلـودة الـشاملة يف           . دة خدمة اجلامعة االفتراضية للمجتمع    جو

اجلامعة االفتراضية السورية لدى أفراد عينة الدراسة الختتلف باختالف متغري سنوات اخلربة التدريسية يف              
  ) . االفتراضية للمجتمع اجلامعية، خدمة اجلامعةاإلدارة( اجلامعة االفتراضية السورية يف االني 

  : الفرضية الرابعة
يف درجة تطبيـق إدارة اجلـودة       ) ٠,٠٥(ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة          

الشاملة يف اجلامعة االفتراضية السورية من وجهة نظر أعضاء هيئتها التدريسية واإلدارية وفـق مـتغري                
  .العمر

ري العمر، استخدمت الباحثة  حتليل التبـاين األحـادي ملعرفـة            الختبار صحة الفرضية املتعلقة مبتغ    
الفروقات بني متوسطات إجابات أفراد العينة يف درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية               

  :يشري إىل ذلك) ٩(السورية  وفقاً االت اجلودة الشاملة املقترحة، واجلدول رقم 
  

  )٩(اجلدول رقم 
  العمر: تبار التباين األحادي إىل متغري املستقل نتائج اخ

 متغري العمر
 ااالت  فما فوق٤٦ ٤٥-٣٥ ٣٤-٢٥

ــط  املتوس
 احلسايب

االحنــراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنــراف 
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنــراف 
 املعياري

 (F)قيمة
 احملسوبة

  مستوى
 الداللة

 معنوي ٤,٦٨ ٠,٨٨ ٣,٠٤ ٠,٣٢ ٣,٥٢ ٠,١٤ ٣,٦٥  خدمات االتصال واالنترنت
 معنوي ٣,٧٨ ٠,٧١ ٣,٠١ ٠,٤٥ ٣,٠٣ ٠,٠٧ ٢,٩٥ متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها

 معنوي ٣,٢٨ ٠,٣٧ ٣,٨٧ ٠,٦٧ ٣,٩٥ ٠,٥٤ ٢,٩٠ اإلدارة اجلامعية
 معنوي ريغ ٢,١٧ ٠,٤٨ ٢,٩٨ ٠,٦٦ ٢,٩٧ ٠,٣٦ ٣,٠٣ خدمة اجلامعة االفتراضية للمجتمع

  )٣,٢٣( اجلدولية Fقيمة 
  :احملسوبة تشري إىل) F(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية وحتليل قيم ) ٩(يبني اجلدول رقم 

خـدمات االتـصال    (  فروٍق ذات داللة إحصائية بني متغري العمر وجماالت اجلودة الـشاملة             -١
عنـد مـستوى داللـة      ) تطويرهـا، االدارة اجلامعيـة    واالنترنت، متابعة العملية التعليمية التعلمية و     

) ٣,٧٨(ال جودة خدمة االتصال واالنترنـت، و      ) ٤,٦٨(احملسوبة  ) F(حيث بلغت قيمة    )٠,٠٥(
ويتبني من ذلك   .ال االدارة اجلامعية    ) ٣,٢٨(ال جودة متابعة العملية التعليمية النعلمية وتطويرها و       

املة يف اجلامعة االفتراضية السورية لدى أفراد عينة الدراسـة ختتلـف            أن درجة تطبيق إدارة اجلودة الش     
خدمات االتصال واالنترنت، متابعة العمليـة التعليميـة التعلميـة          ( باختالف متغري العمر يف ااالت      
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وتعزو الباحثة ذلك إىل أن أعضاء اهليئة التدريسية غري مهيئة السـتخدام            ) . اجلامعية   اإلدارةوتطويرها،  
اسوب والتفاعل معه تفاعالً جيداً، األمر الذي يتطلب من اجلامعة االفتراضية السورية تأهيل وتدريب              احل

املدرسني تأهيالً جيداً الستخدام احلاسوب والتعامل مع االنترنت والربيد االلكتروين حيث التدريس يف             
  .التعليم االفتراضي يتطلب قدرات ومهارات االتصال والتواصل االلكتروين

خدمة اجلامعة  (  ليس هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متغري العمر وجماالت اجلودة الشاملة              -٢
ال خدمة  ) ٢,١٧( احملسوبة  ) F(حيث بلغت قيمة    )٠,٠٥(عند مستوى داللة    ) االفتراضية للمجتمع 

 مبـادئ إدارة    ولذلك فإن درجة تطبيق   . اجلامعة االفتراضية للمجتمع، وهي قيمة غري ذات داللة معنوية        
اجلودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية السورية لدى أفراد عينة الدراسة ال ختتلف باختالف متغري العمـر                

  .يف جمال خدمة اجلامعة االفتراضية للمجتمع 
  :نتائج الدراسة

  :من خالل حتليل بيانات الدراسة، ميكن تلخيص أهم النتائج اليت مت التوصل إليها فيما يلي
هرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية السورية هي               أظ -١

بدرجة متوسطة، وقد تباينت درجات التطبيق بني جمال وآخر، وأشارت النتائج إىل أن أعلى جمـال يف                 
ذي يطبق بدرجة   درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة هو جمال جودة إدارة اجلامعة االفتراضية للمجتمع وال            

كبرية يف نظام التعليم االفتراضي يف اجلامعة االفتراضية السورية، ويليه جمال جودة متابعة العملية التعليمية               
التعلمية وتطويرها والذي يطبق بدرجة متوسطة مث جمال جودة خدمة اجلامعة االفتراضـية للمجتمـع               

 اجلودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية السورية       ويطبق بدرجة متوسطة أيضاً، وادىن جمال يف تطبيق إدارة        
 بدرجة تطبيق متوسطة، مما يدل على ضعف جـودة خـدمات            ل خدمات االتصال واالنترنت   هو جما 

  .االتصال واالنترنت يف اجلامعة االفتراضية السورية
فلسفتها مثل  عدم قيام اجلامعة االفتراضية السورية بتطبيق كثري من مبادئ إدارة اجلودة الشاملة و             -٢

  .تطوير مهارات العاملني من إداريني وأعضاء هيئة التدريس 
 تدين أمهية التفاعل بني طلبة التعليم االفتراضي ومدرسيهم يف اجلامعـة االفتراضـية الـسورية                -٣

باستخدام االنترنت والربيد اإللكتروين، وأكدت الدراسة أن دور التعليم التقليدي مـازال مـستمراً يف               
  .االفتراضي التعليم 
يف درجة تطبيق   ) ٠,٠٥( ليس يف نتائج الدراسة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة             -٤

 إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية السورية من وجهة نظر أعضاء اهليئة التدريسية وفق مـتغري               
  .اجلنس يف مجيع جماالت الدراسة

اإلدارة ( ني متغري الصفة الوظيفية وجماالت اجلودة الـشاملة          هناك فروق ذات داللة إحصائية ب      -٥
ولكن أفراد العينة يعتقدون بعدم وجود فـروق        ). اجلامعية، خدمة اجلامعة االفتراضية السورية للمجتمع     

خدمات االتصال واالنترنت،   ( ذات داللة إحصائية بني متغري الصفة الوظيفية وجماالت اجلودة الشاملة           
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 ٩٥

يف درجة تطبيق إدارة اجلودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضـية          ) ة التعليمية التعلمية وتطويرها   متابعة العملي 
  .السورية
هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متغري عدد سنوات اخلربة التدريسية يف اجلامعة االفتراضية               -٦

 التعلميـة   ليـة التعليميـة   خدمات االتصال واالنترنت، متابعة العم    ( السورية وجماالت اجلودة الشاملة     
بعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متغري سنوات اخلربة          يعتقدون   أفراد العينة    ولكن) . وتطويرها

 اجلامعية، خدمـة اجلامعـة      اإلدارة( التدريسية يف اجلامعة االفتراضية السورية وجماالت اجلودة الشاملة         
  .ودة الشاملة يف اجلامعة االفتراضية السورية يف درجة تطبيق إدارة اجل) االفتراضية للمجتمع

خدمات االتـصال   ( العمر وجماالت اجلودة الشاملة       هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متغري       -٧
يف اجلامعة االفتراضية الـسورية     )  اجلامعية اإلدارةواالنترنت، متابعة العملية التعليمية التعلمية وتطويرها،       

  . مبجال خدمة اجلامعة االفتراضية للمجتمعما عدا ذلك اجلزء املتعلق
  :مقترحات الدراسة -١١
يف نظـام التعلـيم     ) خدمات االتـصال واالنترنـت    ( إعادة النظر يف السياسات التقنية       -١-١١

االفتراضي يف اجلامعة االفتراضية السورية بغرض تطويرها وتفعيلها تفعيالً أكثر ألا أداة التواصل الرمسية              
  . وطلبتهم ألا تتيح فرص التواصل املستمر غري املشروط بالوقت أو املكانبني املدرسني

 متابعة اخلرجيني واسهام اجلامعة االفتراضية السورية يف توفري فرص احلصول على عمـل              -٢-١١
  .خلرجييها لالرتقاء باجلودة

معلوماتيـاً،  ) رية  أعضاء اهليئة التدريسية واإلدا   (  عقد الدورات التدريبية لتأهيل العاملني       -٣-١١
  .لرفع مستوى أدائهم يف نظام التعليم االفتراضي

العمل على مشاركة أعضاء اهليئة التدريـسية واإلداريـة يف املـؤمترات وورش العمـل                -٤-١١
  .واملشاركة يف أحباث علمية إىل تطوير البحث العلمي

تربطها جبامعات أخرى   العمل على أن توفر اجلامعة االفتراضية السورية شبكة معلومات           -٥-١١
  .عربية وأجنبية لالطالع على براجمها ومقرراا وفتح التبادل املعريف والثقايف مع جامعات أخرى

  . أن تقوم اجلامعة االفتراضية السورية بتنظيم ندوات عاملية افتراضياً-٦-١١
  ضية السورية يف اجلامعة االفترا) إداريني وأعضاء هيئة تدريس ( ضرورة تعريف العاملني -٧-١١

مبفهومات إدارة اجلودة الشاملة ومبادئها، وذلك عن طريق عقد الندوات واملـؤمترات وورش العمـل،               
  .وذلك حملاولة بث الوعي بني العاملني بأمهية تطبيق إدارة اجلودة الشاملة وفوائدها

  :قيم تأسيس ثقافة للجودة يف اجلامعة االفتراضية السورية تركز على جمموعة من ال-٨-١١
  .العمل اجلماعي -١-٨-١١
  .املشاركة يف اختاذ القرارات -٢-٨-١١
  . إىل تطوير املستمر ملهارات العاملني معلوماتياً-٣-٨-١١
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  . التقييم املستمر لألداء-٤-٨-١١
االلتزام بتحقيق التحسني املستمر يف كل عمليات نظام التعليم االفتراضي يف اجلامعة             -٥-٨-١١

  .االفتراضية السورية
 اعتبار جودة نظام التعليم االفتراضي مسؤولية مجيع العاملني يف اجلامعة االفتراضـية             -٦-٨-١١
  .السورية
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א  א
א א  :א

يف جماالت تطبيق جودة التعليم االفتراضي وفـق آراء الطلبـة           ). ٢٠٠٧. (األصيل، ميساء حممد   -
 إصدار املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، تونس،        .لة العربية للتربية  ا .اجلامعة االفتراضية السورية  

٢١٠-١٨٠،)٢(٧.  
مركـز   جملة رؤى تربوية   .املة يف التعلم الصفي    اجلودة الش  ).٢٠٠٤. (أبو ملوح، حممد يوسف    -

  .القطان للبحث والتطوير، غزة
 دار  : االسـكندرية  .ة التعليمية والدرسية  اجلودة الشاملة يف اإلدار    ).٢٠٠٣. ( أمحد، أمحد إبراهيم   -
  .الوفاء
، اجلامعة االفتراضية كإحدى الصيغ التعليمية للتعليم عـن بعـد          .)٢٠٠٧ (. أمحد، ملياء حممد   -

املؤمتر الـسنوي األول     أحباث علمية وفعاليات أكادميية،      “رؤى تنموية ”مستقبل التعليم اجلامعي العريب     
 ٥-٣دار الضيافة من    :  اجلزء األول، القاهرة   بالتعاون مع جامعة عني مشس،    ملركز العريب للتعليم والتنمية     

  ).٦٧٢-٦٣١(، ٢٠٠٤مايو،
التقرير النهائي للمـؤمتر الثـامن      . )٢٠٠١ (. ]املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم    [ االلكسو -

 ٢٧-٢٤رة،   القـاه  . والبحـث العلمـي يف الـوطن العـريب         للوزراء واملسؤولني عن التعليم العايل    
   . ٢٠٠١ديسمرب،

  : متوفر على املوقع).٢٠٠٣. (امعة االفتراضية السورية اجل-
asp.mission/about/arb/sy/org-svuonlin.www  

ؤسسات التعليم  إدارة املعرفة كمدخل لتحسني جودة م      ).٢٠٠٦. ( حسنني، سالمة عبد العظيم    -
املـؤمتر   أحباث علمية وفعاليـات أكادمييـة،        “رؤى تنموية ”، مستقبل التعليم اجلامعي العريب      اجلامعي

دار :  اجلزء األول، القـاهرة    السنوي األول ملركز العريب للتعليم والتنمية بالتعاون مع جامعة عني مشس،          
  .١٦٢-٩٣، ص ٢٠٠٤ مايو ،٥-٣فة من الضيا
مالمح إطار جديد للتعليم يف الدول العربية يف ضوء املـتغريات            ).١٩٩٨(ي  مجال عل .  الدهشان -

 املنعقـد يف    - رؤية مستقبلية  -مؤمتر العوملة ونظام التعليم يف الوطن العريب      ، من حبوث    العاملية واإلقليمية 
  . ديسمرب، املنصورة١٣-١٢كلية التربية، جامعة املنصورة، يف الفترة من 

:  دمشق   ،)مترجم: األمحد وآخرون ( .تطوير نظم اجلودة يف التربية     .)١٩٩٩(جفري  .  دوهريت -
  .املنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

  .، جامعة امللك سعودجملة املعلم اجلودة الشاملة يف التعليم، ).١٩٩٥. ( الرشيد، حممد-
دار  ):٣ط( .مدخل إىل تكنولوجيـا التعلـيم      ).٢٠٠٦. ( الدايل، سعد   سالمة، عبد احلافظ و    -
  .ي للنشر والتوزيعاخلرجي
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 :، القاهرة ٩٠٠٠ إدارة اجلودة الشاملة ومتطلبات التأهيل لآليزو      .)١٩٩٥ ( . السلمي، علي  -
  .دار غريب

التعليم االفتراضي تقنية   : مقترح لتأسيس جامعة العراق االفتراضية     ).٢٠٠٧. ( السوداين،حسن -
  تربوية أم طريقة تدريس؟
  htm.ivu/76nba/nbahome/org.annabaa.www: متوفر على املوقع

  :متوفر على املوقع/٢٠٠٢/أيار٢٣، جريدة تشرين ).٢٠٠٢. ( الشاكوس، حممد خري-
htm.university/virtual/opinion/48/com.nline-mascusda.www  

جملـة دراسـات    .راسة نقدية، اجلودة واقتصادياا يف التربية د )١٩٩٢(.  عابدين، حممود عباس   -
  .٩٨-٧٥ ص،)٤٤(٧رابطة التربية احلديثة، القاهرة، ، تربوية
، إصدار الشبكة العربية    آفاق .اقتصاديات التعليم االفتراضي  ). ٢٠٠٣. ( العاين، قتيبة عبد الرمحن    -

  .)١٨. (للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد، نيسان، عمان، األردن
ة تطبيقهـا يف كليـات جامعـة         إدارة اجلودة الشاملة وإمكاني    ).٢٠٠٦. ( علوان، قاسم نايف   -
  .٢٢٥١-٢١٥، ص)٤٦(متوز  ،جملة احتاد اجلامعات العربية .التحدي

 ،سامي حسن الفرس  ( ،توكيد اجلودة يف التدريب والتعليم     ).١٩٩٥. ( فرمان، ريتشارد وآخرون   -
  .دار آفاق لإلبداع العاملية للنشر واإلعالم:  الرياض)مترجم: ناصر حممد العديلي

 منوذج مقترح الستخدام إدارة اجلودة الشاملة لتحقيق قيمـة          ).٢٠٠٧. ( قدادة، عيسى يوسف   -
  ).٣٥( ٥،  علوم إنسانيةجملةعالية ألعمال اجلامعة األردنية اخلاصة 

، التعليم ذلك الكرت املكنون    ).٢٠٠١. ( اللجنة الدولية املعنية بالتربية للقرن احلادي والعشرين       -
  .مركز مطبوعات اليونسكو: القاهرة
اجلامعات االفتراضية صيغة جديدة للتوسـع يف التعلـيم          ).٢٠٠٧. (كامل، نبيل و  حمرم، أشرف  -

 أحبـاث علميـة   “رؤى تنمويـة ” مستقبل التعليم اجلامعي العريب    ديات،الفرص والتح : العايل املصري 
املؤمتر السنوي األول ملركز العريب للتعليم والتنمية بالتعاون مع جامعة عني مشس،            وفعاليات أكادميية،   
  ).٦٣٠-٥٩١(، ص٢٠٠٤ مايو،٥-٣دار الضيافة من : اجلزء األول، القاهرة

 تصور مقترح للتعليم اجلامعي عن بعد يف الوطن         -فتراضيةاجلامعة اال  ).٢٠٠٢. ( حممد، سليمان  -
رؤى  ،ر التعليم اجلامعي العريب عـن بعـد        حبث مقدم ملؤمت   ،العريب على ضوء بعض التجارب األجنبية     

  .مستقبلية، مركز تطوير التعليم اجلامعي، جامعة عني مشس، القاهرة
 .م املدخالت ومقومات النجـاح    ضمان اجلودة يف التعلي   ،  )٢٠٠٤( . حممد صديق   حممد حسن،  -

  . ٧٩-٦٨، ص )١٥٠( ٣٣الدوحة، قطر، ، جملة التربية
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 املركز العريب للتـدريب     .إدارة اجلودة يف التعليم    ).٢٠٠٤. ( املديريس، عبد الرمحن بن ابراهيم     -
  .مكتب التربية لدول اخلليج، الرياض: التربوي لدول اخلليج
  php.index/ib/sa.org.gifted.www :متوفر على املوقع
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